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প্রসাদ প্রসঙ্গ 
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১২ ৮২ ধা 

“কবিতা-রস মাধূর্যাং কবিব্েস্টি নতত করিঃ ' 
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শি শা তি নিশা পি শিিািশািট শিস পু ্ টানে 

দ্বিতীয় মংস্করণ। 

রা 
০ ০ সপ পপি সপ াাপলদাপা তাপসী শিট 
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বিজ্ঞাপন 
শা 9৪৯ 

রিত হইল। এই সংস্করণে কয়েকটা 
নতন মঙ্গীত, কালা-কীর্তন ও কু 

কীঙঁন সংগৃহীত হইয়াছে । ভুতায় 
সংস্করণ হইতে এই নূতন সাস্করণে : 
সর্ববশুদ্ধ ১৬টী গান অধিক সমিবেশিত 

প্রসাদ প্রমঙ্গ পুনঃ মুদ্রিত ও প্রচা- 

ূ 

। হইয়াছে। সর্ববনাধারণের গ্রহণোপ- 
যোঁগা ১৮ জন্য এবার এল্যও 

অগ্রহামণ ১২৭৮ বাঃ | 

পুর্বাপেক্ষা কম কা হইয়াছে । এই 

নৃহন মংস্করণের কাধ্য কয়েক বংলর , 

পার্বেই আরন্ত হইয়াছিল কিন্তু কোন 

অনিবার্ধ্য কারণে মুদ্রাঙ্ধণ কাধ্য শেষ 
কগিতে এত বিলম্ব হইয়াছে । 

মল্ল। 
্ ৰ প্রকাশক । 

এপস পিপিপি শিপ পলিপ আসা রসাল লি 4 পিক টি 





০ কি পপ তন 

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন । 

গ্রমদ গ্রমক্স তশীয়ধার মুদ্রিত ও প্রচারিত 

হইল। প্রায় দুই বহখৰ হইল ইহার দ্বিতীয় গং- 
ক্ষণের পস্থক নিঃশেষ হইযাছে। অপরিহাধ্য 
৮৬ 2৮ ৯ 57 স্টার নখ টি হের -৯+১-০ ঘটশাধীনে ভভা যথ। সযমে সুপ্দিত ও প্রগানত 

সপ 

হইতে পাবে নাহ এবং এই ততায় অহস্কণণ কারণ । 

০ তবে অত এ সি ১ $1037:5 নি ধুর 

অধকাংশ মামার হন্তি হইত পাবে নাতি বানসা 

দু শশী তিশা টিটি টিপিশিশাশিশীশিশীিপপি পাটি শিস পপস্তিশা শিলা পিল শি অপ শপ পাশা 

দেখে স্থলে টীকা ও অংশেধন কবিব মনে ছিল 

তাহা সম্পন্ন কপিতে পাবি নাই | এবার মাও । 
€ 

তিনটী নতন নলীত অংগুহীভ হইয়াছে এবং শেষ! 

ভাগের কষেকসি অঙ্গীতে শুন টীকা মাংবুক্ত হই 

মাছে। পুর্থাপেক্ষা ভান কাগজে মুদ্রিত কন; | 

মলাট খাপাহয়া দেওল! হইয়াছে স্বঙকাং মুলা ঘ্ধি | 

লা বাতিক 1 

হি | গটদয়ালচন্দ ঘোঁষ। 

সলিকাতা! 
আদ ক পপ সন পাসপন পাপা পাপিস্প পল ৯ তল 2 পিসি পি ১১৯০ 5১ ০ 



দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন । 

অতি আনন্দ ও উৎসাহের সহিত “প্রসাদ 
গ্রসঙ্গের” পরিবদ্ধিত ও পরিশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ 
বঙ্গবাসপীর করে গ্রদান করিতেছি । রামপ্রসাদ 
সকলেরই ভক্তি ও আদরের পাত্র জানিয়াও আমার 

দোষে অনাদূত হইবেন বলিয়৷ নিতান্ত সশস্কিত 
ছিলাম। তন্রপ হয় নাই বলিয়াই আমার এত 
আনন্দ। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রসাদ গ্রসঙ্গকে 

প্রথম বার অপেক্ষায় অধিকতর আদরের সামগ্রী 
করিতে আমি যথাসাধ্য যত্বু করিয়াছি । তৎপক্ষে 

তদুর কতকাধ্য হ্ইয়াছি, সাধারথের বিচার 
সাপেক্ষ । পুস্তকের আয়তন বুদ্ধি ও জ্ুুশ্রীকত৷ 
সাধন জনা ব্যয় বাহুল্য বশতঃ কিঞ্চিৎ মূল্য বুদ্ধি 
করিতে বাধ্য হইয়াছি। জানি ন৷ গ্রসাদ প্রসঙ্গ 
এবার বঙ্গবাসীর কিরূপ দৃষ্টিতে পতিত হইবে। 

১লা মাঘ ১২৮৩। শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ। 

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন । 

তিন বসরেরও অধিক কালের পরিশ্রমের আজ 

পরিসমাপ্তি হইল। আজ “প্রসাদ প্রসঙ্গ” সাধাঁ- 
রণ্যে প্রচারিত হইল। আমার অযোগ্য হস্তে 
পড়িয়া স্বনাম খ)ণত সাধক ও কবি যদি কলঙ্কিত 



২ টিটি শা শাটিশীপীটিঁিটি তি পীশাশী শীশীশীশীশী তিল শিশিশিশিি এও 

|/০ 

ড় থাকেন, মীর তারের সীমা টা না | 
কিন্তু কবিরপ্রনের কবি-মনো রঞ্জন পক্ষে আমি যদি 
পরিপন্থী ন! হইয়৷ থাকি, আমার সকল পরিশ্রম 
সফল মনে করিব। আমার আননের সীম! থাকিবে 
না। 

৫ শে | 

১ ] জন ঘোষ। 
১২৮২। 

পরমা? প্রমঙ্গের ম্মালোচনা। 
কী 

আমার প্রিয় প্রমাদ-প্রসঙ্গ-কাঁরের 
প্রিয় পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি 
ও পান্রকা সম্পাদক মহাঁশয়গণের 

কয়েকটা সমালোচনা সূচক মন্তব্য 
গ্রহ করিয়া এখানে প্রকাঁশ করিলাম। 

এ সকল প্রকাশের উদ্দেশ্য এই মাত্র যে 
ইহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই 
প্রনাদী সঙ্গীত-কাব্য বঙ্গভাষায় কেমন 

সাপ শিপাশীশীশীশিশশাশী 



|%* 
২৯ ও বিণ পাপা পাটি পিতা সিপিসিত পীস্পিস্সি্ সি চিপস পিপাসা লারা 

উপাদেয় সামগ্রী পাঠক তাহা! সহজেই 
হৃদ্রয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । প্রমাদী 

সঙ্গীত কেবল সঙ্গীত ব্যবসায়ীর বা 
পাস্থবাহী ভিক্ষুকের কিম্বা “কালী 
ভক্তের” আদরের সামগ্রী নহে, কিন্তু 
জ্ঞানী, মুর্খ, ধনী, দরিদ্র, সকলের সমান 
আদরের দ্রব্য । শৈব, শান্ত, সৌরী, 
গাণপত্য ও বৈষ্ণব প্রভৃতি হিন্দু সম্প্র- 
দায়, ব্রাহ্ম, খ্ষ্টান ও মুসলমান মধ্যে 
যে কেহই পরমার্থ প্রার্থী তাহার পক্ষেই 
“প্রসাদ প্রসঙ্গ অমূল্য নিধি |” 

নিবেদক 

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী । 

মহামান্য শ্রীলত্রীযুক্ত রাজা শেখরীন্দ্র 
মোহন ঠাকৃর বঙ্গ-সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের 

স্্পশশীপশপসী পিপাসা শিপ পি 

শিপ শিট 8 পপ সপ পাপা 
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অধ্যক্ষ ? মিউজিক ড।ক্তার মহাশয়ের | 

সমালোচনা-_ 

প্রামাদ গ্রাসঙগ | 

এই গ্রন্থথানি সামান্ততঃ তিনভাগে বিভক্ত করা 
যাইতে পারে ;--১ম। সুদীর্ঘ ভূমিকা, ২য়। মৃত 
মহাত্মা রাম প্রসাদ সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী) ওয়! 
২২৭টী রাম গ্রাসাদী গান। 

আমি এই গ্রস্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়! 
পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম। মৃত মহাত্মা রাম 
গ্রসাদ সেন আমাদিগের বঙ্গঈদেশের মধ্যে এক জন 
অতি প্রসিদ্ধ সাধক কবি ছিলেন। তাহার রচিত 

ভক্তি-রসামৃত-সিঞ্চিত শক্তি বিষয়ক গীতাবলী কোন্ 
পাষাণ হৃদয়েরও হৃদয় দ্রবীভূত না করে? তবে 
অত্যন্ত হুঃথের ব্ষিয় যে, সেই সকল স্ুধাত্রাবী গীত 
রে সঙ্গীত ব্যবসায়ী মহোদয়গণের পবিত্র রসনায় 

ন প্রাপ্ত না হইয়া অধুনা সামান্য ভিক্ষুকদিগের 
এ বসনামাত্রাবলম্বী হওয়াতে সংদর্গ দৌষে 

নিতান্ত অপত্রষ্ট ও বিকলাঙ্গ হইয়! কীট রূপে 
কবিবরের কীণ্ডিলতিকার মুল কর্তন করিতেছিল। 
গ্রন্থকার বহু অনুসন্ধানে, বহু পরিশ্রমে, বোধ করি 
বহুবায়ে মহাত্মা! বামপ্রসাদ সেনের সেই লুপ্ত গ্রায় 

পাম্পি ১১১১১১১১১১১ 0১১2 

সস ১৯০ শপ ক্পাশীসাশিিশীাী্ীীশিাীশীাীঁিঁীীশীীীশীশেশসপোসসেস্পা শসা পপ পা এ পপ ০ পিপিপি 



৮০ 

কীন্তিলতিকাটাকে পুন্জীবত। করিতে যে রানি 
হইয়াছেন ইহাই আমার সন্তোষের কারণ। এবং 
তজ্জন্ গ্রস্থকারকে ও গ্রস্থকারের অন্ুসন্ধিৎসাবৃত্তিকে 
সহম্ম সহত্র ধন্যবাদ দেওয়া সাধারণের কর্তৃবা। 
তবে “দোষাবাচ্যা গুরোরপি*- গ্রন্থকারের এত 

সতর্কত! সত্তেও স্থানে স্থানে ভ্রম গ্রমাদের হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ পাইতে পারেন নাই। কোন কোন গীতে 
অপ্রাসঙ্গিক কগ। রাখিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
এস্থলে একটা উদ্ধত করিয়া দিলামঃ-_ প্রসাদ প্রস- 
ঙ্গের ১৪ সংখ্যক গীতটাতে কবি প্রায় আদ্যোপান্ত 

কেবল শতরঞ্চ খেল! সাজাইয়াছেন, স্থতরাং সেই 
খেলার উপযোগী রচনাবলীই ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু 
মধ্যের দুইটী পদে পাস! খেলায় বাবহ্ৃত কথ৷ গুপির 
সন্নিবেশ যে অপ্র।সঙ্গিক বোধ করি গ্রস্থকারও ইহ! 

স্বীকার করিবেন, এ অংশটুকু এ গানের বলিয়া 
গ্রতীতি জন্মিতে পাঁরে না। * আর গ্রন্থকার ভূমি- 
কাতে লিখিয়াছেন রাম গ্রসাদ সেন গয়।, গঙ্গা, কাশী 
ইত্যাদি কিছুই মানিতেন না, এবং তাহার উদাহরণ 
স্বরূপ কবির কোন কোন গানের অংশ বিশেষ 

* রাজা বাহাছুর এস্থলে যে ত্রম্ন গুদর্শন করিয়া- 
ছেন, ইতি পূর্ধেই তাহ! ধৃত ও সংশোধিত হইয়। 

লাশ শিশিস্পিশিশীশিশীশীশীপিশীশিশীসীশিপাপশীশাশি শশী শকিকশা্পাশাপীপীশিিশীপাীিসিিিী্ি শিস 
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উচ্চ তও করিয়। দিয়াছেন, কিন্তু নে ৬৪ সংখ্যক 

গানে কবি জগদস্বার নিকট কাণী যাইবার অভিলাষ 
ম্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন । * 

পরিশেষে বক্তব্য যে, গ্রন্থকার যেমন কোন 

কোন গানের কুটার্থ প্রকাশক সংক্ষীপ্ত টাকা করিয়। 
দিয়াছেন, গ্রস্থমধো আরও এমন অনেক গান আছে 
ধাহাদিগের প্ টীকার নিতাস্ত আবশ্তক, সে সকল 
পরিত্যাগ করিবার স্পষ্ট কারণ কিছুই বুছিতে পারি 
নাই। যাহী হউক “প্রসাদ গ্রসঙ্গ” যে, সাধারণের 

গৌরবের বস্তু তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। 

যাহাতে একক্ছন প্রধান কবির কীত্ডি বক্ষা হইতেছে, 
এবং অতি আশ্চর্য বুসংখ্যক গীতের সমাবেশ আছে, 

তাহ! কি সাধারণের আাদরণীয় নহে? একথা কোন্ 
পাষণ্ড স্বীকার করিবে? যদি আমাদিগের দেশের 

যুবক সম্প্রদায় অতি অকিঞ্চিৎকর কতক গুলা 

ছিল। 'এই সংস্করণের ১৪ ও ১৫ সংখাক সঙ্গীতে 
উভয় পাশা ও দাবা খেলার সঙ্গে উপমিত সঙ্গীত 

প্রকাশিত আছে। আর যে ৬৪ সংখ্যক সঙ্গীতে 

গ্রসাদের ক।ণী যাওয়ার স্পষ্ট ইচ্ছা প্রদর্শন করিয়া- 

ছেন, তাহা গ্রসাদী সঙ্গীতই নহে। কমঙ্গাকাস্তী 

সঙ্গীত বলিয়া এবার তা পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
২ পিপিপি 
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কট কি নাট কি নটিক দিবি নাছির লেখ- 

নীকে দূষিত না করিয়া প্রসাদ প্রসঙ্গ এণেতার 
অবলম্থিত পম্থা অবলম্বনে সমাজে গ্রন্থকার পদে 
পরিচিত হইতেন, তাহা হইলে যে, দেশের কত 
উপকার হইত বলা যায় না। 

স্পেস ীশীল 

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বস্থ 
মহাশয়ের অমালোচনা স্ুচক পত্র- 

মেদিনীপুর, ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৮ শক। 
পরম সন্মানাস্পদ শ্রীধুক্ত বাবু দয়ালচন্ত্র ঘোষ 

“প্রসাদ প্রসঙ্গ” প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু 
শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন, 

আপনার প্রদত্ত “প্রসাদ প্রসঙ্গ” রূপ অমূল্য 

নিধি প্রাপ্ত হইয়। অত্যন্ত অন্ুগৃহীত বোধ কবিল|ম। 
“অমূল্য নিধি”? শব্ধ ব্যবহার করিলাম ইহা অতুযুক্তি 
নহে, বস্ততঃই এই গ্রন্থ পরমার্থ নাধকদিগের পক্ষে 
অমূল্য নিধি। কলিকাতায় যখন রাত ভিকারী- 
দিগের মুখ হইতে রামপ্রসাদের গীত শুনি তখন 
মনে কি পর্য্স্ত এক স্বগীয় ওদাস্ত ভাবের সঞ্চার হয়, 
ও তাহাকে পৃথিবীর উপরে কতদুব লইয় যায় তাহা 
বলিতে পাজি না। * *। ূ 

৬ শোপিস সপোপপেপপপাস 
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রামগ্রসাদ রাজ! কৃষ্ণচন্ত্রের নিকট হইতে “কবি- 
বঞ্জন” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তদপেক্ষ। 
আর একটা সহল্র গুণে গৌরবাম্পদ উপাধি প্রাপ্ত 
হইবাব উপযুক্ত; সে উপাধি “সাধুরঞ্জন”। “কবিশ 
শব্দ “সাধু” শবের প্রতিশব হওয়া কর্তব্য; কিন্ত 
মানব বগের ছুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হয় নাই। আপনি 
প্রসাদ গ্রসঙ্গ প্রকাশ করিয়া! উভয় কবিদিগের ও 
সাধুদিগের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন । আপনার 
উৎসাহকে ধন্ত ! অন্ুরাগকে ধন্য ! এই গাকার 
উত্সাহ ও এই প্রকার অন্ুবাগ কেবল কবিবর 
ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত আমাদের দেশের বিলুপ্তপ্রায় কবি- 
দিগের কবিতা উদ্ধারে প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
তাহার পর বৈদ্য প্রেমাম্পদ গ্রন্থকার গ্রতি এতদ্রুপ 
গাঁড় অনুরাগ অন্য কেহই প্রদর্শন করিতে সক্ষম 
হয়েন নাই। * *। 

আদিব্রাক্ষনমাজের মাননীয় গাথক 

মহাশয়ের সমালোচনা সুচক 
পত্র-_ 

অশেষ গুণগ্রাহী তক্তিভাজন শ্রীধুক্ত বাবু___ 
প্রসাদী সঙ্গীত অমুত রস, যাহ! অ।পনি বন 

** অগ্রাসঙ্গিক অংশদয় পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
৯ িপাস্পপিশী। পপ? সপাপপপ্প 
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পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়। প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এ 
প্রসাদী সঙ্গীত উপহার প্রাপ্ত হইয়! চরিতার্থ হইয়াছে 
তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সঙ্গীত তিন প্রকারে 
বিভক্ত হইয়াছে, সত্ব রজঃ ও তমভাবাত্বক এই 
তিন প্রকার সঙ্গীত মধ্যে সাত্বিক সঙ্গীত রাগ রাগিণী 
শুদ্ধন্পে গীত হইলে শ্রবণ স্ুখজনক হয়, আর 

ভক্তের অশ্রধারি নিপতিত হয়। আর যেসকল 

সঙ্গীত আছে তাহাতে মনোরগ্ন হইতে পারে, কিন্তু 
তক্তির অশ্রুবারি নিপতিত হয় না। কবিবর তুলসি 
দাস এবং শ্রীজয়দেব এবং রামপ্রসাদ সেন এই 
তিন মহাত্মা যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই অশ্রবারি 
নিপতিত হয় ইহা! সকলেই জানেন। কিন্তু রাঁম- 
প্রপাদী সঙ্গীত কেমন, যেমন গঙ্গার শ্োত বারি 
অবিরামে প্রবাহিত হইতেছে । প্রসাদী সঙ্গীতে 
ভক্তির আোত এতাদৃশ গ্রাবাহিত হইয়াছে যে এ 
গান পাঠ করিতে করিতে মোহ অন্ধত! দূবে ধায় 
তক্তি আসিয়। আবিভূতি হয়। হে ভক্তিভাজন 
নহাশয়! আপনাকে কি ধন্যবাদ দিব? এই 
বলিতে পারি, যেমন ভগ্গীরথ গঙ্গা আনিয়া জীব স- 
কলকে মুক্ত করিয়াছেন, আপনিও সেই প্রকার রাম 
গ্রসাদী সঙ্গীত উদ্ধীব করিয়। সকলকে পরিতৃপ্ত করি- 
যাছেন। অতএব আপনাকে অসীম ধন্যবাদ দিতেছি। 



শ্ীীশোটাশীশোািপা। 

১/০- 
স্পা সি সি স পিসি 

মাননীয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেশ্চন্দ্ 
হ্যায়রত্ব সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 

মহাশয়ের মন্তব্য-_ 

সংস্কৃত কলেজ ।১৪।১০।৭৬। 
মহাশয় ! 

আমি আপনার “প্রসাদ গ্রসঙ্গ” মনোযোগ পুর্ধক 

পাঠ করিয়াছি। আপনি বিজ্ঞাপনে বিশেষ পরি- 
শ্রম করিয়াছেন প্রমাণ পাইয়াছি। তবে স্থানে স্থানে 

আপনার সঠিত আমার মত ভেদ আছে, তাহ! 
থাকুক কিন্তু আপনার সমালোচন! উৎকৃষ্ট হইয়াছে 
সন্দেহ নাই ইতি। 

1300009 1297091 901) 11 01016708 1390024% 
01015 19, 1170069, 87) %091101) 6০ 019 

11090108108111978079 ০01 079 77700003, 

পৃথিবীর সাহিত্যসংসারে পারমার্থিক কবিতায় 
রাঁমপ্রসাঁদের প্রদাবলী এক অপুর্ব্ব পদার্থ বলিয়া গণ- 
নীয় করিতে হইবে। কোন জাতীয় সাহিত্য ভাগ্ডারে 
সেরূপ রত্বরাজি বিরাজিত নাই। ডেবিডের ধর্ম 
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গীতের সহিত তাহাদিগের তুলন! হয় না, কারণ 
ডেবিডের ধর্্মগীত সরল অন্তর হইতে অবলজ্রোতে 
উৎসারিত হইয়াছে হাফিজের পদাবলীর এনাক্রি- 
যনের পদাবলীর ন্যায় বাহা বিশাসিতায় পরিপূর্ণ 
'দেখায়। তাহাদিগের দ্বিভাব উদ্ভেদ কর! বড় 

সহজ ব্যাপার নহে । ম্যারাট হোরেসের পদাবলী 
' অনুকরণ করিয়া যে গীতমাল| বিরচণ করিয়- 

ছেন, তাহা তত গম্ভীর বোধ হয় না। তাহাতে 
বে কবিত্ব আছে, সে কবিত্ব সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
প্রকার; কারণ থুষটধর্মীয় গীতাবলী মাত্রেই ডেবি- 
ডের ভাব বিদ্যমান দেখা যায়। আমাদিগের 
বৈদিক গীত সমূহ অতি গম্ভীরভাবে পরিপূর্ণ, ও 
পৃথিবীর আদিকালীন সরলতার নিদর্শন স্বরূপ। 
পূর্বোক্ত কোন গ্রকার পারমার্থিক সঙ্গীত গ্রসাদী 
পদাবলীর সহিত তুলনীয় নছে। প্রসাদী পদাবলীর 
প্রকৃতি ও বিশেষ ধর্ম আর কোন প্রকার সঙ্গীতে 
বিদ্যমান দেখ! যায় না। রামগ্রসাদ সেন এক 

স্বতন্ত্র ধরণ অবলম্বন করিয়াছেন; কারণ প্রতিভা- 
সম্পন্ন বাক্তিমাত্রেই আপনাপন নূতন পথ আবিষ্কার 
করিয়। লয়েন। তাহাদিগের হৃদয়ভাব ও চিন্ত! 
এক নূতন পথে প্রবাহিত হয়। স্মুতরাং সে সমস্ত 
ভাবও চিন্তা এক নূতন ভাবে বিকশিত হইয়া পড়ে । 
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তাহাদিগের কল্পনা! নব নব অলঙ্কার রাশি পরিধান 
করে, এবং নব ভাবে বিচরণ ও ক্রীড়া] করিয়া 
সাহিত্য সংসারে শোভ! সম্পাদন করে। 'রাম- 
প্রসাদের কল্পন! এক অপুর্ব পথে বিচরণ করিয়াছে । 
নৃতন পথে অপুর্ব ভাবকুন্মে বিরাজিত হই" এক' 
অপূর্বভাবে সাহিত্য সংসারে পরিদৃষ্তঠমান হইয়াছে । 
সে কল্পনার অপূর্বতাঁয় যে কেবল নবীনত্ব আছে 
এমন নহে, সেই নবীনত্বের সহিত এক অভূত পুর্ব 
সৌন্দ্ধ্যও পরিদৃষ্ট হয়। নবীন অথচ মনোহর | 

রামপ্রসাদ সেনের কল্পনা অতি তেজস্বিনী ছিল। 
তাহার কল্পনা! এত তেজশ্বিনী, যে সে কল্পনার 
বিভায়, তদীয় পারমার্থিক ভাব ও বিদা।, হীন গ্রভ 

হইয়াছে। তাহার পদাবনী সাত্বিকতাবে পরিপূর্ণ 
বটে, কিন্তু সেই ভাব এত কল্পনার অলঙ্কারে পরি- 
ভূষিত, যে পরমার্থের সুনার রূপ ও লাবণ্য অস্পষ্ট" 
রূপে লক্ষিত হর। তাহার পর্নাবলী অনেক স্তলে 
শাস্ত্রীয় বিদ্যায় পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু কল্পনা সে 
বিদ্যাকে এত আচ্ছন্ন করিয়৷ রাখিয়াছে, যে বিদ্যার 
গভীরজ্যোতি কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। রামগ্রসাদের 
কল্পনা সম্থুখে যাহ! প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ 
করিয়! স্থবর্ণে মঙ্ডিত করিয়াছে । তাহার কল্পনা 
পার্থিব সুন্দর পদীর্ঘের অন্বেষণে ব্যস্ত হয় নাই) 
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দেখে নাই কোথায় কুস্থমিত কুপ্জবন, শ্বচ্ছসরোবর, 
ভীষণ জলপ্রপাত, প্রকাও পর্বতমালা ও মনোহর 
শস্তক্ষেত্র। সে কল্পন! সন্থূখ যাহাই দেখিয়াছে, 
তাহাই অবলম্বন করিয়া একটী মনোহর সঙ্গীত 
প্রস্তুত কবিয়াছে। রামপ্রসাদ যখন যেখানে উপ- 

স্থিত, সেই স্থানের বিষয় তাহাব কল্পনাকে অমনি 
আরুই্ করিয়াছে । রামপ্রসাদের কল্পনা যেন 
নিয়তই জাগরিত রহিয়াছে । জাগরিত থাকিয়া 
যাহা কিছু দেখিয়াছে, অমনি তাহাকে সাত্বিকভাবে 
পরিপূর্ণ করিয়!ছে; পৃথিবীর সামান্য ধূলি রাশিকেও 
স্বর্ণে মিশ্রিত করিয়াছে । রামপ্রসাদ যে দৃশ্ের 
সম্মুখে উপস্থিত, তান্াতেই যে কেবল আপন হৃদয়ের 
সাত্বিকভাৰ আরোপিত করিয়াছেন এমত নহে, 

তাহাকে প্রধানতঃ কবিত্বে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। 

এতদূর কবিত্বে পরিপূর্ণ যে বরং তাহার আরোপিত 
সাত্বিকভাব কথঞ্চিত প্রচ্ছন্ন হইয়। পড়িয়াছে। 
প্রকৃতিকে বথাযথ বর্ণন অথরা চিত্রিত কর! কৃবিব্ 
কার্যা নহে। গ্ররৃতি কবির চক্ষে কিরূপ দেখায় 

তাহাই যদি বিকশিত কর! কবিত্বের ধর্্শ হয়, রাম- 

প্রসাদের সঙ্গীতে তবে কবিত্বের কিছুই অভাব নাই। 
রামপ্রসাদের হাদয় ধর্পাপরায়ণ ছিল, তাহার মন 

কল্পনায় পরিপূর্ণ ছিল। রামপ্রসাদ যাহা দেখিতেন, 
০১০০0১00000 

৮ শিশ্ীশ্পীশিশ্ীিটি 

সহ. ২ 
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গ্রাথমে তীহ।র হৃদয় তাহাতে আকৃষ্ট হইত; হদয়ের 

আকর্ষণে তাহাতে ধর্মভাব গ্রাতিফলিত হইত; 
তৎপরে কল্পনার উজ্জল অলঙ্কাবে তাহা বিভূমিত 
হইত । যে ক্ষুদ্র জগতে রামগাসাদ বান করিতেন, 
তাহার চারিদিকস্থ যাবতীয় পদা্থকে তিনি সাত্বিক 
ভাবের কন্পন! দ্বার] পবিপুর্ণ কবিয়াছেন। তিনি 

প্রকৃত জগতের উপর আর একটা নূতন জগৎ কৃষ্টি 
। করিয়াছিলেন। রজতময়ী গ্রর্থিব প্রকৃতিকে তিনি 
কণকভূৃবণে মণ্ডিত কনিযাছিলেন। ছুঃখময়ী পার্থিব 
জগতীকে তিনি সময় অমৃত নিকেতনরপে প্রতীয়- 

মান করিয়াছিলেন। কঠিন মুত্তিকাময় জগৎকে 
তিনি ইন্দজালে পরিপূর্ণ করিয়ছিল্নে। তিনি 
প্রকৃতির কর্ণকৃছরে এক নূতন সঙ্গীতধ্বনির অমৃত 
বর্ষণ কবিয়।চিলেন । প্ক্কৃতিও তাহার নুতন গীতে 

বিমুগ্ধ হইয়াছিল) বিদৃগ্ধ হইয়! সেই গান চারিদিকে 
গ্রতধ্কনিত করিয়াছিল। তিণি যাবতীয় সামান্য 
গদার্থকে ধর্দগীত মঙ্গীত করিতে শিক্ষ। দিয়/ছিলেন। 
আজিও আমর! মেই সমস্ত যৎ্সামান্ত পদার্থের 
মমীপে উপনীত হইয়। রামপ্রসাদের সম্দীতে যেন 
উদ্বোধিত হইতে গাকি ॥* *।॥ 

গ্রযাদ পমঙ্গকার যথার্থই বলিয়াছেন, যে রাম 
গ্রদাদেন জগীত।বলী তাহার সাধকত্ব ও কৰিত্বেক 

পিপিপি পাপী পপ পীপসপাপাশ পা পসপিপাশা পপ পিসী 

(৯০ ০০১ ৯০১১৪  ৮ 

আপ পপি নু 
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অমোঘ নিন | হাতে তাহার সাধকত্ ভিন 
হয় বটে, কিন্তু তাহার কবিত্ব উজ্জ্লতর বর্ণে প্রতি- 
ভাসিত দেখা যায়। এই সকল পদাবলী সঙ্গীত 
হইলে, আমর! 'গ্রসাদেব সাধকত্বে যত ন1 বিমুগ্ধ ই, 
তাভাব স্থসর্গত উপম।চ্ছটায়, বাকাবচনার ভর্গ ও 

সরলতায়, পপক রচনার চমংকাবর ভবে, অ।মর। 

ততোধিক বিমুদ্ধ হইয়া যাই। এক এক সময়ে 
ভাবের প্রগাঢ়তা, প্রমাদ হৃদয়ের সমাধান, ধর্খতিষ।, 

ধর্মসাহস, বৈরাগ্য ও মৃতানির্ভিতি দেখিয়া আমরা 
স্তস্তিত হই বটে. কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ভাবি 
কেমন আশ্চর্য্য ভাবে সেই সমস্ত তাব প্রকটিত 
হইয়াছে । কত অল্প কথায় কত ন্মুমহত্ ভাব, কেমন 
সরল ভাষায় তাহা প্রকাশিত, কেমন রূপক ও 

উপমালঙ্কারে তাহা স্থজ্জিত। তথন তাহার কবি- 

এও 

র 

ত্বের অধিকতব প্রশংস। করিতে থাকি । ধর্মনঙগীতের র 

ইহা একটা ত্রুটি বটে, কিন্তু কবিত্বের ইহা গ্রশংস|। 
আমাদিগের নিকট এই সমস্ত গীতে, কবির বিশেষ 

পরিচয় দের়। কবি আম।দিগের মনে নুতন নৃতন 

কল্পনার উদয় করিয়! দেন। আমরা তাহার ধর্মমত 
ভুলিয়া গিধা এই কল্পনার সঙ্গতি ও সামান্ততার 
মহত্ব ভাবিভে থাকি । তাহার কল্পনার ওজ্জল্য নাই 

বটে, কিন্তু সে কল্পনার কৌশল ও স্থষ্টি বিলক্ষণ 
পা 



১১১ 

১1৬০ 

প৯/৯প৯৫ ২৫সিপসি পিএ সিরিসিতি? সপ্ত প৯িরসপাসিাসি ৯ পি ১৮ সস সপসাছি পা৯ত৯০৯পি 

গীত হয়। কা নর উপমাচছটা য় আমরা যত না| 
আনন্দ লাভ কবি, তদপেক্ষা অধিকতর চমকিত 

হইয়! যাই। চমকিত হইলে যে আনন্দ, তাহাতে 
সেই আনন্দ। চিত্র দেখিয়া চিত্রকরের কৌশল 
যতদুর ভাবি, চিত্রের সৌনরধর্য ততদুর উপলব্ধি করি 
না। র।মগ্রসাদ আমাদিগেব মনকে যতদুব আকৃষ্ট 
করেন, হৃদয়কে ততদুর উদ্বোধিত করিতে পারে 

না। %* * | 

রামগ্রসাদের সঙ্গীতে যেমন, এমন আর কোন 
জাতীয় ধর্মসঙ্গীতে, সাধুজনের মৃত্যুর প্রতিনির্ভয়ভাব 
_ন্থনর, সরল অথচ সৎসাহসপুর্ণ ভাষায় পরিব্যক্ত | 
হয় নাই। রামপ্রসাদের গীতে কেমন এক সাহসি- 

| কতা, ও নিভীকত। আছে, যাহা কোন কবির 
ভাষায় দেখা যায় না। অথচ সঙ্গীতের পদগুলি 
নিতান্ত সরল। সেই সকল পদমধ্য হইতে যেন 
রামগ্রসাদের অন্তর্বল গ্রকাশিত হইতেছে। রাম 
গ্রসাদের তেজ. ধর্মের এবং সাধুজীবনের বলদর্প ও 
সাহস প্রকাশিত হইতেছে । পর্দগুলি পড়িলে বোধ 
হধ যেন বামগ্রসাদ ব্রিসংসার পর|জয় করিয়াছেন। 

কিন্তু আশ্চর্য এই, এত সাহস, এত বল, এরম 
সাম'হ) ভাষায় কেমন গ্রকাশিত হইয়াছে । বান্ত-'। 

বিক বামগ্রসাদের নি অতি চমত্কার; আর । 
সপ পা শিশিশতিলি তি শ্ীীশীপীশীশীনি াশাাশাাশিশ্াশিপাপ্প্পাপপালাশিশীি 
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কোন কবির ভষ!য় সেদ্দূপ ভঙ্গি দেখা যায় না। 
মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান কেন, দ্েবতাকেও তিনি, সাধন 
বলে এবং স'ধুজ্জীবনের সৎসাহসে পূর্ণ হইয়া, সম্তান 
যেমন জমক জননীকফে মিতান্ত আপনার ভাবিয়! 
বলগর্ষধিত বাক্যে উক্তি করে. তেমনি বলদর্পে 
সম্বোধন করিয়ছেন। যে গীতগুলি এই প্রকার 
ধর্মসাহসে পরিপূর্ণ, সেই গীতগুল্ল গাহিবাব সময় 
আমর! যেন তদ্রপ সাহসে পুর্ণ হই, দেবগণকে এক 
বার আপমার্জ্ঞান করি, মৃতকে হেয়ক্তান হয়, এবং 
দেবভ।ব অন্তরে উদ্দরিক্ত হইয়া ”শুভাবকে প্রতাড়িত 
করিয়া দেয়। তখন মঘে হয়, আমরা দেবতার 

সম্তান, স্বগধাম আমাদিগেব স্বদেশ, মৃত্যু তাহাব 
সোপান । তবে মুত্াকে ভয় কি? দেল-অসি 
করে ধাধণ কয়া, ম.তৃপদৃশ সগগ্র পাপবৈণী ছেদন 
করিতে পারিলে শিবও আপন ক্ষ পাতিয়! আমা- 
দিগকে স্থান দান করিত্নে। তখন মনে মনে 

আর একবার আম” গ্ত।ম,পুজা করি, ধন্ম অথবা 
শক্তির উপাস্গক হই। রামগ্রসাদের হদর়ভাব 
আমাদের শ্রদয়ে সমুণ্দত হয় । তাহ।র হৃপ্য় অমনি 

আমদের হৃদরে মাপ্যা যায়। তখন আমরা শিন- 

শঙ্করীকে দেভাবে পর্যবেক্ষণ কবি। তঁ'ছাতে 
এ্রশ্বরিক শঙ্জি দেখে! তাহাতে মানদীয় দেবভাব 
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'দেখি। তাহাতে ধর্মের জয় দেখি, তাহাতে 
স্ত্রীজ।তির ভক্তিতাবের প্রাবলা দেখি। শাস্তশীল 

শিবের হৃদয় হইতে কালাবপী শক্তি উদ্তৃত দেখি। 
দেবশক্কি কেমন প্রবল, তাহা ধর্মের অমি ও পাপ 

বৈরীগণেব মুগডমালায় প্রতীত কবি। তখন হাদয় 
কাণীময় হয়, শক্তিতে পরিপূর্ণ হয় । ভবের ত্য, 
ধর্মেব শাস্তিভাব, শক্তিরই পদতলে । যাহার 
ধর্মশর্ি আছে. সম্পদ, শান্তি ও সুখ তাহার 

পদতলে; একনার এই ভাবে গ্রসন্ত হই | রাম- 
প্রসাদের মত আমর|ও ঠ্ভূবন জয় করি। ইহাঁকি 
দেবপুন্গা না তক্তি ও ধর্মমশক্ষিতে পরিপূর্ণ হওয়া? 

যে গীমাদী গীতে এতদূর শক, সে গসাদী 
গীত কি বঙ্গবাপী সকলেরই আদরণীয় নহে? 

' সকলের গৃচে সেই গ্রসাদী গীতের এক একখানি 
গ্রন্থ রাখা কি উচিত নঙ্চে? বঙ্গতাঁষা সে শীত কি 
কখন ভুলিবে? যে গীতের তুল্য গীত ফোন 
ভাষায় ন|ই, বঙ্গতাষ| কি সে গীত সংগ্রহের জন্য 
যতৃশীল। হইবে না? সেই মহার্ঘ বনু পরিধান 
করিব[র জন বাগ্র হইবে না? তবে অর বঙ্গভাষা 
কি ভূষণে ভূষিতা হনে ? তাহার শ্রেষ্ঠ কবিগণ 
তাহাকে যে ভূষণদাম কণ্ঠে অর্পণ করিয়াছেন 
| পগ্তানের তক্তি মলা বঙ্গিয়! সে হাব যদি না পরি- 
বিডির নবি িত1রাজি রানি 

সপ পাপ 

াশ্াাপিশীপপীপীপ টিসি শী স্পেশাল 
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' ধান করেন, তবে বঙ্গভাষাকে কে আর শোভিত 

করিতে চাহিবে? বঙ্গভাষার এখন উচিত এই হার 
সঘত্বে ধারণ কবেন, ইহাকে আপনার রদ্বভাগারে 
স্কান দান'করেন, এবং ইহাকে স্থবর্কোষে পরি- 
স্থাপন করেন ।1%* 

আমাদিগেন সঙ্গীত সংগ্রহকার রামগ্রসাদ সেনের 
বিশেষ অন্থুরাগী। তিনি মেই সঙ্গীতের অত্যন্ত 
পক্ষপাতী । গাহাদিগের রসাস্বাদনে মোহিত হইয়] 
তিনি তিন বৎসর কাল বছ ক্লেশ স্বীকার করিয়। 
বামপ্রসাদ সেনের অনেক গুলি গীত সমুদ্ধার করি- 
যাছেন। তজ্জন্য তিনি বঙ্গনমাজের বিশেষ কৃত- 
ভুতার তাজন। সেই ভূমিকায় তিনি রাম'গ্রসাদ 
সেনেব সঙ্গীতের রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। 

রামপ্রসাদ সেনকে ধাহাদিগের তত ভাল ন! লাগে, 
তীস্থারা একবার এই ভুমিকাটী পাঠ করিবেন । 
রামগ্রস।দ সম্বন্বেষে সকল তর্কের কল্পনা হওয়া 

'আবশ্যক, এই ভূমিকার মধ্যে এরূপ অনেক তর্কের 
'বিষয়,আছে, এই সমস্ত তর্কের বিষয় হইতে আমা- 
দিগের অনেক আশাও আছে। ভূমিকা লেখক 
রামপ্রসাদ সেনের সঙ্গীত গুলির ভাব ও কনিত্ব 
সম্বন্ধে যাহা 'লখিয়াছেন তাহাও অতি সুসঙ্গত ও 

চিন্তাপুর্ণ। বাস্তবিক তাহার ভূমিকাটা গ্রন্থের 
০০ শি শশী শী শা ৮ শশা শীশীটীশি িহি৪ 
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ধিশেষ উপযোগী হইয়াছে, এবং জনসাধারণ তাহার 
সংগৃগীত গ্রন্থ খানির সমাদর করিয়া উহাকে 
পুরস্কৃত করেন এই আমাদিগের ইচ্ছা ও একাস্ত 
প্রার্থনা |----আর্ধাদর্শন | 

গ্রসাদ গস এই পুস্তক খানি আমরা অন্ভিশয় 
ওস্কা ও আনন্দ সহকারে গ্রহণপুর্বক পাঠ 
কবিলাম। এত ওৎস্ুক্য ও আননোব কারণ এ, ূ 
্রস্থ সংগ্রাহক যেমন বলিয়ঃছেন “আমি গ্রসাদকে 
বড় ভালবাসি ও ভন্কি করি। ভালবাসি তিনি 
কবি; ভক্তি করি, তিনি সাধক | বঙ্গদেশে একা- 
ধারে কবিত্ব ও সাধকত্ব এই দুই দিব্য বন্ত অতি 
ব্রিল।” আমাদিগেরও অবিকল সেই ভাব, তবে 
আমর! বলি একাধানে কবিত্ব ও সাধকত্ব কেবল 
বঙ্গদেশে নয়, পৃথিবীতেও ব্রিল। গ্রস্থকার তিন 
বৎসর অস্থুসন্ধান ও পরিএরম করিয়! যে এই স্ুভাব 
সঙ্গীতগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, তক্ভন্ত ভনসমাজের 
একজন উপকারী বন্ধু বলিয়া তাহাকে ধন্যবাদ 
প্রদান কর! নিতান্ত কর্তধ্য। তিনি রামগ্রসাদের 
যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বারাও 
একটা অভাব কতক অংশে পুর্ণ হইয়াছে। রাম. 

প্রধাদের সাধকত্ব ও কবিত্ব মগ্রমাণ করিবার জন্ঠ 
গ্রন্থকার সমীচীন উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং দি 2৯৭2৫১০০০৫০০৭২ 

২ পাীসিীপাশিশশীপীপিশিসপিস্ 
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পাট রািীসিতসিপৌসটি তাস পাটি তি ভিলা পি তা লি বাসি তাস্পিতিি তি তাস পাসছি পিসি তিতা, 

তাহার অধিকাংশ স্থলে তাগার সুকচি ভাবুকতা ও 

গুণ গ্রহণক্ষমতার পরিচয় দিয়'ছেন ॥ ** গ্রন্থ 

প্রকাশক যে ৩৪ পৃঠ| ভূমিক! লিখিয়! র|ম প্রসাদের 
কবিত্ব ও সাধকত্তবের সমালে'চন! করিয়াছেন, তাহ! 

পাঠ করিলে পাঠকগণ অনল্প ঈপকার ও আনন্দলাভ 
করিবেন এবং গ্রন্থকাবের চিস্ত! প্রণালী বুঝিতে 

পারিবেন । 

* তিনি যাহ! করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমাদিগের 
সমুদায় হৃদয়ের কৃতজ্ঞত! গ্রহণ করুন। অবলম্বিত | 

ব্রতে চেষ্টাপর থাকিলে পুস্তকথানির পুনমু্র।্কণ- 1 
কালে ষাধারণের অধিকতব কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন | 
সন্দেহ নাই ।___ভারত সংস্কারক । ৰ 

বাহুল্যতয়ে ভারতব্ষাঁয় ব্রন্মমন্দিরের গাথকাদি 
মহাশয়গণের পত্র, সে।মগ্রক।শ, অমৃতবাজ।র পত্রিকা, 

এডুকেশন গেজেট, সাপ্তাহিক সম।ঢার. স্গুলভসমা- 
চার, মিরাব, পেটি ফট, হ্যাষশনেল পেপার, বঙ্গ-বদ্ধু, 

ঢাকা পকাশ, হিন্টু-ছিতৈষিণী, বেঙ্গল্দী গ্রভৃতি বহু 
নংখ্যক পত্র ও পত্রিকার সমালে।চন| গৃহীত হইল 

| 



উপক্রমণিক1। 

আমি প্রদাদকে বড় ভাল বাদি ও 
ভক্তি করি। ভাল বাসি,_তিনি কবি , 
ভক্তিকরি,-তিনি সাধক। বঙ্গদেশে 
একাধারে কবিত্ব ও সাধকত্ব এই হুই 

| দিব্য বস্তু অতি বিরল। কেবল কবিরগ্ত- 
নের মধ্যেই এই দ্বিবিধ গুণের যুগপৎ 

আবির্ভাব দেখিতে হইবে- একথা, 
বোধ করি, অত্যুক্তি হইল না। সেই 
স্বীয় গুণের স্বগীয় ব্যবহার এক মাত্র 
প্রসাদই করিয়াছেন। তীহাঁর কবিদ্ব ও 
সাঁধকত্ব দর্শন করিবা'র জন্য ছুই বিভিন্ন 
রাঁজ্যে পরিভ্রমণ করিতে হইবে না। 
একমাত্র প্রসাদী সঙ্গীতই উভয় গুণের 2565875858852 
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অমোঘ নিদর্শন । তাহার ককবিত্বপূর্ণ 
সঙ্গীতাবলীর দ্বার! সাধকত্ব সপ্রশ্ধাণ করি- 

বার পুর্ধ্বে আমি তাহার নঙ্গীত কেন 
গ্রহ করিলাম, কি অবস্থায় সংগ্রহ 

আরম্ভ করিয়াছিলাম, এই সংগ্রহের জন্য 

কোন্ কোন্ সোপান পরম্পরায় কিকি 

সুত্র অবলম্বন করিয়৷ আরন্ধ কার্য্যের | 
অপূর্ণ শেষে পঁহুছিলাম, ইত্যাদি জানিতে 

পাঠকের ওৎস্ক্য হইতেপারে। সংক্ষে 
পতঃ তৎসম্বন্ধে অগ্রেই কিছু বলিয়া | 
প্রকৃত প্রস্তাবে অবতরণ করিব । | 

যখন আমি এই কার্যে প্রথম হস্ত 
প্রদান করি, তদবধি তিন বতসরেরও 

অধিককাঁল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। 
রা প্রথমে কি জন্য এ কার্ধ্যে আমার 

পপ ৯ সপ শম্পা শী পাশাপাশি প শশা? 



-. স্পশীশীসপপপপাশীপীপিশরজা 

পাছত! ৩ 
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প্রবৃতি জগ, তদুত্তরে আমায় আপশৈশব 

কাব্য ও কবিত্বযয় সঙ্গীতে নৈসর্গিক 
আনুরক্তি ভিন্ন আর কিছুই নির্দেশ 
করিতে পারি মা। কাব্য শব্দটীও যখম 
বুঝি নাই, তখনও কেন কৃত্তিবাসের 

রামায়ণ এবং কাশীদাসের় মহাভারত 
অহোরাত্র পড়িতাম, কিজন্যই ঘা পড়ে- 
পাওয়৷ শ্লোকগুলি পত্রস্থ করিয়া কণ্থ 
করিভাম, আজও তাহা সম্পূর্ণ রূপে 
বুঝিতে পারি নাই। প্রসাদী সঙ্গীত 

সংগ্রহের প্রারস্তেও কেন করিতেছি 

বুঝিতে পারি নাই। 
প্রথমতঃ স্বগ্রামস্থ স্ত্রী ও পুরুষদের 

নিকট হইতে অপতভ্রংশতা জড়িত বিক- 

লাঙ্গ চাঁর পাঁচটা সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া |. 
পর পিউ এপ পপ 
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অতি ক্ষুদ্র একখান] পুস্তকে লিখিয়া লই- 
লাম। বাস্তবিক তখন আমার সঙ্গীত 

গ্রহের যতটুকু আশা ছিল, পৃস্তকখানা 

ততটুকই প্রস্তত করিয়াছিলাম। রাম- 
প্রনাদের জীবনচরিত,তীহার দ্বারা অভি- 

ব্যক্ত সঙ্গীতঘার, যাহা পাই তাহাই 

গ্রহ করিব, এই ইচ্ছ! প্রথম হইতেই 
ছিল। স্ৃতরাং যেখানে যে শব্দটী, যে; 
পদটী, যে গানটা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই 
সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। এইরূপে | 
কাঁলকবল নিপীড়িত প্রসাদের যশোরত্ব 
যথাসম্ভব রক্ষা! করিতে সঙ্কল্প করিলাম। 

রাঁমপ্রসাঁদ সর্বশ্রেষ্ঠ কালীসাধক এই 
কথা জনশ্রুতিতে জানিয়াছিলাম। কিন্তু 

তিনি কোন্ কুলের অলঙ্কীর ছিলেন, 



সস সস 
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1] 

| তাহার বাঁড়ী কোথায়, কি কাধ্যে কি 
ভাবে জীবন যাত্র! নির্বাহ করিয়াছিলেন 
ইহার কিছুই অবগত হইতে পারি নাই। 
তিন বতসরের মধ্যে এই পূর্ববাঙ্গালার 
ধনাঢ্য জমিদার হইতে নিরন্ন ভিক্ষুক এবং 
বিদ্যাভিমানী তর্কালঙ্কার বিদ্যাঁবাগীশ 
হইতে নিরক্ষর কৃষককে জিজ্ঞাসা করিয়া 
আমি রামপ্রসাদের সম্বন্ধে নিশ্চয় কিছুই 1. 
জানিতে পারি নাই। কেহ বলিল তাহার 
বাড়ী মহেশ্বরদি পরগণায়, কেহ বলিল 
পদ্মাপারে, কেহ বলিল তিনি ব্রাহ্মণ 
ছিলেন, কেহ বলিল বৈদ্য ছিলেন। 
কোথাও জানিলাঁম তিনি বিষয় কর্ম 
মাত্রই করেন নাই, অন্যত্র জানিলাম 
তিনি মোক্তাঁরি করিতেন। অধিকাংশ 
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লোকেই কিছু জানি না বলিয়! বিদায় 
দিল। অতি অল্প সংখ্যক লোঁকেই তাহা - 
দের-ুন্পিত সংবাদ প্রদান করিল । অন্য 

সমুদয় অনৈক্য সত্বেও তাহার সাধকত্ব 
বিষয়ে সকলেরই এক মত। প্রায় ছুই 
বসরকাল এইরূপ কল্পনার রাজ্যে 
ঘুড়িয়া ফিরিয়া ঘটনাক্রমে কলিকাতার 

জনৈক ব্রান্ষধর্ম গ্রচারকের নিকট তিনটা 
নিশ্চিত, কথা জানিলাম সেই তিনটা কথা 
এই-প্রথয,রামপ্রসাদ এক জন বৈদ্য" 

কুল-সম্তৃত, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক 

কবি। দ্বিতীয়, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি 

সাধক ছিলেন। তৃতীয়, তাহার বাড়ী 

হালিনহর পরগণার অন্তর্গত কুমারহট্র 
গ্রামে । এই সময়ে আমার নিকট প্রায় 

সপ আকসা 
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পঞ্চাশটি সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছিল। 
অতঃপর যথা সময়ে শ্রীযুত পণ্ডিত রাম 

গতি ন্যায়রত্ব মহাশয়ের “বাঙ্গাল! ভাষা 
ও বাঙ্গাল! সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব” প্রকা-. 

শিত হইল। এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমার 
আনন্দের অবধি রহিল না। বঙ্গভাষায় 

স্প্রসিদ্ধ কবি ও স্থলেখকদিগের জীবন 

চরিতের মধ্যে, আমার সেই চিরাম্বেষিত 
প্রনাদের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ পূর্ণ ও 

আংশিক দশ, বাঁরটী সঙ্গীত প্রাপ্ত হই- 
লাম] এইক্ষণ ইহাও জানিলাম, “কবি 
রঞধীনের কাব্য সংগ্রহ” নামক এক খান! 

পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । অতঃপর 
অনুসন্ধানে “কবিরঞ্জনের কাব্য সংগ্রহ 
বাহির করিয়া! লইলাম। উক্ত কাব্য 



৮ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
৬ আসিস স্পিস্ছি তাত স্পা 

| সংগ্রহে সমুদয়ে একনবতি সঙ্গীত সংগৃ- 
[ হীত হুইয়াছে। প্রথম দৃষ্টে আমার 
| অজ্ঞাতে আরন্ধ কার্য অন্যের বারা 
সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়াই প্রতীতি 
জন্মিল, কিন্তু আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া 
এবং আমার সংগৃহীত সঙ্গীতের সঙ্গে 
পাশাপাশি তুলনা করিয়া ইহ! প্রতিপন্ন 
হইল যে, আমার আরব কার্য অন্য 
বাঁরা সম্পাদিত হয় নাই, কেবল অনু- 
ঠিত হইয়াছে । নূতন সঙ্গীত প্রাপ্তি 
অপেক্ষাও যখন দেখিলাম “কাব্য সংগ্র- 
হের' অপূর্ণ সঙ্গীত কয়েকটী পূর্ণাবয়ব 

পাইতে পারিয়াছি, তখনই আমার পরি- ূ 
শম নিরর্থক হয় নাই বলিয়া বড় আনন্দ! 
লাভ করিলাম । প্রথমে আমি রামপ্রসা- 
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দকে কবি বলিয়া জানি নাই, তাহার 
কাব্য সংগ্রহ, আমার কার্ধ্যও হয় নাই। 
তিনি কালী সাধক, সেই সাধনার সঙ্গীত 
সংগ্রহই আমার কার্ধ্য। ইহা দ্বারা 
প্রমাদের সঙ্গীত কাব্য নয়, ইহা! যেন 
কেহ মনে না করেন। তীহাঁর সঙ্গীত 

কেমন কাব্য পরে বলিব। 

রানপ্রপাদ্দ যে বিষয়ে কাব্য লিখিতে 

বাধ্য হইয়াছিলেন, যদি তাহার কাব্য 
অতি অল্প সংখ্যক লোকেই পাঠ করিয়া- 
ছেন, তথাপি ভারতচক্রের কাব্যে বঙ্গ 
দেশকে এমন করিয়া রাখিয়াছে যে 
অনেকে “বিদ্যাস্ন্দর” নাঁম শুনিরাই 
রোমাঞ্চিত হন। আমার মিকট কবি- 
রঞ্জনের কাব্য দেখিয়া “ইনি বিদ্যাহন্দরও 

সপে 
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পড়েন 1 এই বলিয়া আমার জনৈক 
বন্ধু কণ্টকিতকাঁয় ও চমকিতচিত্ত হই- 

লেন!!! মলিনগর্ডাশুক্তি হইতে মৌক্তিক 
প্রাপ্তির হ্যায় বঙ্গভাষায় কবিত্ব দর্শন 

করিতে হইলে এসকল অশ্লীল বাক্য 

পড়িতেই হইবে, যদিও আমার এই মত 
তথাপি পরমার্থ সাধনার সোপান স্বরূপ 

স্থগভীর ভাবপুর্ণ প্রসাদী সঙ্গীত সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র থাকে ইহাঁও আমার একাস্ত অভি- 

লাষ ছিল এই উদ্দেশে উক্ত কাব্য 

হইতে কেবল সঙ্গীত সকলই গ্রহণ করি- 
লাম সর্বশেষ উপায়, সাধারণ্যে বিজ্ঞা- 
পন প্রদান করিয়া আরো কয়েকটী | 
সঙ্গীত পাইতে পারিয়াছি। আর প্রসাদী 
সঙ্গীত পাওয়। যাইবে না একথা বলিতে 
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পারি না। কিন্তু এ যাত্রায় ইহার অধিক 
প্রাপ্ত হইলাম না। এনকল সঙ্গীত 
যেরূপ গ্রাম্যত। ও অশুদ্ধতাঁ বিমিশ্রিত 

অবস্থায় প্রাণ্ড হইয়াছিলাম, সংশোধন 
ভিন্ন জনসাধারণের বিদিত করা সম্ভব 

ছিল না। স্থতরাং যথাসাধ্য সংশোধন 

করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই সংশো- 
ধনে হয়ত করিরগীন ষে শব্দ যে স্থানে 
সনিবেশিত করিয়ান্িলেন তাহার কোঁন 

কোন স্থলে ব্যন্তিক্রম ঘটিয়াছে। কিন্তু 
কি করি? উপায়ান্তর নাই। ভবে, 
ইহা! অবশ্যই বলিব যে আমি আমার 
মনগড়া সংশোধন একটিও করি নাই। 
এক একটা গান পাচ, সাত বা ততোই- 
ধিক ব্যক্তি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। 



১২ রা প্রসঙ্গ । 
স্পিাস্িলাস্পি্পিসিপাস্পিনাস্সিিস্িস্সিপি স্পা সণ 

এইরূপে একস্থাম হইতে ধুয়াটী, অনা 

1 স্থান হইতে পদটী, তৃতীয় স্থান হইতে 
] ভণিতিটী সংশ্ত্রহ করিয়া এক একটা 

সঙ্গীতকে সর্ধাবয়ব করিতে হইয়াছে। 

সকল স্থলে, অপ্রাপ্তি বিধায়, গ্ররূপ 

কার্্েও কৃতকার্ধ্য হই নাই। ক্রমান্বয়ে 
তিন বসরেরও অধিককালের অনু 

সন্ধান এবং পুনঃ পুনঃ পাঠ দ্বারা 
প্রনাদী সঙ্গীত ও রচনা সম্বন্ধে যে 

অভিজ্ঞতাটুকু জন্মিয়াছে, তদ্দারা পরি. 
চালিত হইয়া! ধে বাক্যটী প্রনাদের 

বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহাই রাখি- 
মাছি, অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়াছি । 

যে সন্ষল সঙ্গীতের কোন কোন 

বিশেষতঃ ভণিতিরপদ প্রাপ্ত হইতে 

প সপাসিপাস্স্সিরা উস পট রসি ত সপন পাস সস রাসসিসসছির 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ১৩ 
পাছার সমাস ৫ সসিসসপিসসসিস্সসিস্পিস 

পারি নাই সে গুলি প্রপাদের কিনা, 

সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু ষাঁহার 
নিকট হইতে যে সঙ্গীতটী লওয়। 
গিয়াছে, ভাহাকে পুনঃ পুনঃ “এটা 
প্রসাদী সঙ্গীত কি না ?” জিজ্ঞাসা 

করিয়া, সাধ্যমর্ত অনুসন্ধান করিয়া) 

এবং অনেকের একমত্যে এক একটাকে 

গ্রহণ করিয়াছি। অনন্তর বিক্রমপুর 

| বাসী এক্ষণকার শক্তি মেবক শ্রীযুত 
রাঁজমোহন আন্বলী তর্কালঙ্কার মহা- 

শয়ের 'নিকট জিজ্ঞাস! করিয়া যথাসম্ভব 

সন্দেহ দূর করিয়াঁছি। 
এক্ষণ আর একটী গুরুতর বিষয়ের 

আলোচনা করিব । পূর্বববাঙ্গলার অনে- 
কেরই এরূপ অবগতি স্থতরাং সর্ধবপ্রথমে 

পাজি পাস ৬ লা? 



| 

১৪ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 

আমারও এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে 

রামপ্রপা্দ "দ্িজ ছিলেন। কিন্তু কবি- 

রগ্জম রামপ্রসার্দ যে ত্রার্মাণ ছিলেম না 

ইহা! আর বলিধার আবশ্যকতা নাই। 

ত্বিজ শব্দের রূঢ়ার্থ পরিত্যাগ করিয়া 

মুল অর্থে কবিরপ্তনকেও অবশ্য দ্বিজ 

বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক মানবা- 

তকে, মুক্তির পুর্বে দ্বিজ হইতে হইবে। 

মানবতা দেই পর্য্স্ত মৃত, যে পর্য্যস্ত 
ন1 ঈশ্বরেতে পুমজ্জীবিভ হুইয়া “দ্বিজ” 

হয়। এই মুল অর্থে কবিরঞ্জন রাম- 
প্রনাদই কোন কোন সঙ্গীতে দ্বিজ শব্দের 
ব্যবস্থার করিয়াছেন কিনা ইহা! একটী 

গুরুতর গুখব । আমার বোধ হয় তিনি 

এরূপ করেন নাই।? কারণ যে সকল 
৭৬৬ এ সপ্ন 

1 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ১৭ 
পে৯তাসিপািী তাস সস্তা াসমিতাসিপাসিপসিসিতিসি পিসি পাস্তা তাপসী পাসসসা পিপিপি সলাত হ্রাস 

প্রসাদের বলিয়। অনেকে স্বীকার করেন। 

এমন কি কবিরপঞ্জনের জীবন সম্বন্ধে যে 

কয়েকটী অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে, 

সেই কয়েকটীই বিজ রামপ্রসাদের জীব- 
নের ঘটন! বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। 

তৃতীয়, এ সকল সঙ্গীতের স্বর ও রচ- 

নার বিভিন্নতা অতি অল্প | কেবল ছুই 
এক স্থলে ভাবের কিঞ্চিত গুরুতা ও 
লঘুত। দৃষ্ট হয়। বাহুল্য ভয়ে আর 
কাঁরণ প্রদর্শন করিতে চাই ন! 

আমি এই গোল মীমাংসা করিবার 

জন্য যেকি করিব ঠিক করিয়া উঠিতে 
পারি নাই। অথচ যে পর্য্যন্ত দ্বিজ 
'বামপ্রসাদের বিষয় বিশেষ রূপে জানা 

না যায়.সে পর্য্যন্ত এই.সঙ্গীতগুলি কবি 

7» থ ] 



শিট তি শিশাশিটিপিশ 

১৮ রা প্রসঙ্গ | 
প্র 

এ সপ উপাত্ত পর্পা উ আাছি 

রামপ্রপাদের নয় ইহাও বলিতে পারি 
না। কাঁষেই “দ্বিজ” ভণিতিযুক্ত সঙ্গীত 

সকলও গ্রহণ করাই উচিত বোধ হইল । 
যদি কেহ এই গোলের মীমাংসা করিতে 
সক্ষম হন, এবং দ্বিজ রামপ্রমাদের 
অস্তিত্বের যুক্তিযুক্ত পৃমাণ দিতে পারেন 
তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত সাদরে গ্রহণ 
করিব। এবং বারাস্তরে, পূয়োজন 
হইলে, উভয়ের সঙ্গীত ভিন্ন করিয়া 
মুন্দ্রিত করিব অন্যথা এ সকল সঙ্গীতও 
কবিরঞ্জনের সঙ্গীতাবলীর অন্তর্গতই 

 রহিল। 

সেন রাঁমপুসাঁদ ও দিজ রামপ্সাদ 
সম্বন্ধে গোলের কথা বলিলাম । তস্ভিন্ন 
জনশ্রর্গতি এরূপ যে, কত হরিপৃসাঁদ, ৰ 

চর 

২ শশী শি ২০ শী পশ্পাস্পীপীপিপপস্পে পট পিস 

৯৭ পি পাশা পল পপ সি ৮৯ শীট নব তি শি তি 

শা পাশা শিপ শিট শী? ২ 



১৯ 2 স্পিপীপপশীশী পিক শিপিীপািি শী টা 

প্রসাদ প্রষঙগ । ১৪ 
 প৯ পি পি তালা পি পিসি প্রাসিপস্টি পাস পিপিপি পা ৯৮৯ ০ ৯প৯িপ পাস ছি পি 2৯ পি 

| গরীপমাদও সঙ্গীত রচনা করতঃ 

স্বন্ামে প্রচারিত হইলে সাধারণ্যে 
সাদরে গৃহীত হইবে না বলিয়া, রাম- 

প্রসাদের নামের ভণিতি দিয়াছেন । এই 

কাণ্ড যর্দি সত্য হয়, তন্নিরাকরণের 

কোন উপারই নাই ! এইরূপ হওয়ার 
সম্বন্ধে আমারও অবিশ্বাসের বড় হেতু 

.নাই। কাঁরণ নিন দেখুন ৫ 
“কেবা বুকের কেবা পিঠের, বদ্নিরতিয়া কাণীর 
কাণী। কেহ সারাদিনে পায় না! খাইতে, (হেদে গো 
করুণ।ময়ী ) কেহ ছুধে খায় সঁপচি চিনি । 

কেহ শুতে তেতালাতে, পালন্গেতে মশৈরটানি | 
আমর! মরি পুড় পুড়ায়ে (হেদে গো করুণাময়) 
ভাঙ্গা ঘরে নাই কো! ছানি । 

কেহ পরে শাল হুশালা, কেহ পায় না ভাঙ্গা 
ছালা। অন্ভাবে (হেদে গো করুণাময়ী ) বুঝি 
তারা, তেলা মাথায় তেল ঢালনী।৮11 1! ৃ 

গুসাদী সঙ্গীত সংগ্রহ করিবার জন্য 



২০ প্রসাদ প্রসঙ্গ | 
পাম্পি সিপাসস্পাসিলস্পিসতাসিতসটরাসিস্পসিসিরিসপসটিতস্পিস্িপিসরসি তাস সিপিসস্টিপস্সপস্পাস্মিসিতসসিপাসিরি পেস পাসিরসিপীি 

কত বিভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের 

বিবিধ অবস্থাপন্ন লোকের সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে হইয়াছে, কত কৌতুকাবহ গল্প 
এবং গানই শুনিতে হইয়াছে, তাহার 
ইয়ত্তা নাই। একদ। নৌকারোহণে ঢাকা 
চলিয়াছি, পথিমধ্যে কর্ণধার একটা সঙ্গীত 

গান করিল। প্রসাঁদী সঙ্গীত সংগ্রহের 

যত স্থযোগ পাওয়] যায়, তৎসমুদায়ই 
| অপরিহার্য্য বোধে, তাঁহাকে ৪ জিজ্ঞ!স! 

করিলাম,-তুমি রামপ্রসাদী মাঁলজী 
জান? সে আমাকে প্রসাদী সঙ্গীত 

বলিয় যে গাঁনটা শুনাইয়াছিল তাহাই 
উপরে অবিকল উদ্ধত করিয়াছি! পাঠ- 
কের মল যদি আমার মনের মত হয়, 

একটুকু আমোদ পাইবেন। রামপ্রসাদ 



্ 
১১১১১ 

প্রসাদ প্রসঙ্গ । ২১ 
সপাস্টিসসসি পাপ 

কোন কোন সঙ্গীতে কালীকে কটুক্তি 
করিয়াছেন। তীহাঁর অনুকরণ করিতে 

গিয়া নিরীহ ভদ্রলোঁকগণ কি সকল 

কাণ্ডই করিয়া তুলিয়াছেন, এই গানটী 
তাহাঁরও অন্যতর প্রমাণ । 

এক্ষণ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রসাদী সঙ্গীত 

গুলিকে তুলনায় বলিতে গেলে ছুর্ভেদ্য 

'প্রস্তরারৃত ছুর্গম রত্বখনি বলা যাইতে 
পারে। রত্ব সংগ্রহ করিতে গেলে যেমন | 

কুটাল ও সক্কীর্ণ উপত্যকা পথে সহিষ্ুতা 
সহকারে খনির নিকটবর্তী হইতে হইবে) 
প্রনাদের সঙ্গীতাবলী হইতে সাধনাঁর 
ফল রত্ব গ্রহণ করিতে হইলে, ঠিক সেই | 
রূপ সহিষ্ুত। সহ্ কুট্ভাষা-পথে অগ্রসর | 

হইতে হইবে। ময়লাবৃত মণি যেমন 
চ লিঃ -21511থ5 9155101৭ সং) ৩ | ৬-- 1451170016০ 0১1711088 
ূ ৮687888 

পেপসি পাটি তারা পা বসি পরি পা রাস্িপাসিলাসটিরাসিসি পিসি তি সাপ 



আপ 

২২ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
৯৪৯০৮ ভর টিন্ছি্িিসসি াসি৯সিসি ি প তসি৯ ৯ পাপন সিলসিলা সি পাসিসির স্পস্ট 

অলক্ষিতে অতিক্রান্ত হয়,প্রসাদী দঙ্গীতে 

নিহিত রতুরাজিও পাঠকগণের দ্বার] 

মেইরূপে অতিক্রান্ত হইয়া থাকে। রত 
চিনিয়া লইতে না পারিলে যেমন রত্ব- 

খনিকেও কেহ আদর করে না, প্রপাদী 

সঙ্গীত-কাব্যও সেই জন্যই কোন কোন 
স্থলে অনাদূত হয়। যে খনিতে কেহ । 
কখন প্রবেশ করে নাই, তাহা হইতে ; 
রত্বাভাবে রিক্ত হস্তে প্রতিগমন করা ; 
অপভ্ভব নয় কিন্ত প্রনাদী সঙ্গীত-রত্ব-খনি 

সম্বন্ধে আমি এই সাক্ষ্যদিতে পারি যে 
ইহাতে বহুল রত্বরাজি বিরাজিত রহি- 

ক্নাছে, কেবল চিনিয়া বাহির করিতে 

পারিলেই হয়। আমি এক একটা সঙ্গী- 
তকে কতবার পাঠ করিয়া, এক একটা | 

5 
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প্রসাদ প্রসঙ্গ । ও 
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কুটবাক্য সম্বন্ধে কত ঘণ্ট! চিন্তা করিয়' 
কয়েকটী টীক1 করিয়াছি বলিতে পারি 

ন।। তথাপি যে কয়েকটী সঙ্গীত প্রাপ্ত 
হওয়া গিয়াছে, তাঁহারই অনেকটীর অনে- 

কানেক শব্দ, বচন ও ভাবের মন্মীভেদ 

করিতে পারি নাই। প্রসাদী সঙ্গীত 

সংগ্রহ এবং তন্মশ্ীবধারণ কার্ষ্য একটা 
অতি আশ্চর্য বিষয় এই দেখ! গেল যে, 

যতই কালগোঁণ করি ততই সঙ্গীত প্রাপ্ত 
হই; যতই বারম্বার প্রাপ্ত সঙ্গীত সকল 
অভিনিবেশ পুর্বক পাঠ করি, ততই 

অমূল্য রত্ব দেখিতে পাই। অতএব 
পাঠক বর্গের নিকট আমার এই এক 

আন্তরিক অনুরোধ যে একটুক ৮৮০৬ 

দি একবার “প্রসাদ 88 আদ্যোপান্ত 
চি তি 



ৃ 

॥ 

| 
1 

২৪ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
২ পি তা তি পাস্তা সত সস পাস পিসির সিরা পাছত 2৯ তি 

পাঠ করিয়। দেখুন। পাঠক যদি সুুগায়ক 

হন একবার গাইয়! দেখুন, অন্যথা স্থ- 

গায়ক দ্বারা তাঁন লয়ে গাওয়া ইয়! শ্রবণ 
'করুণ, আমার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে যে 

আপনাকে মোহিত হইতেই হইবে। 

সাধকমাত্রেরই প্রকৃত কথা এক। 
স্তরাং রামপ্রসাদের সাধনালক্ধ সত্য 

বাক্য অন্যান্য সাধকের সঙ্গে মিলিবে 

সন্দেহ কি? হিন্দু ধর্মশান্ত্রে নানারূপ 

মুক্তির কথা আছে। % তন্মধ্যে নির্বাণ 

মুক্তি একতর । রামপ্রসাদ নির্বাণ মুক্তি 
মানিতেন না। যথা -নর্বাণে কি 

আছে ফল” ইত্যাদি । তথা একমাত্র 

* সালোকা, সামীপা, সাযোজ্য, নির্বাণ, এই 
1 চতূর্বি্থ মুক্তির কথাই বিশেষ প্রচলিত । 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ২৫ 
এপি াস্টিরাসিলাস্টিতীং 

ভক্তিকেই মুক্তির স্থির উপায় বলিয়াছেন। 

যথা-_“দকলের মুল ভক্তি মুক্তি হয় 

মন তাঁর দ্বাসী* (৬ সং)। তিনি বেদ- 

কেও অভ্রাস্ত বলিতেন না; অন্য 

শ।স্্রতো দূরের কথা । যথা 'বেদে দিলে 
' চক্ষে ধুলা” (১১ সং)। 

|. মিন করো না স্থখের আশা, যদি 

| অভয় পদে লবে বাঁসা। (১৬ সং)। 
৷ ঈশ্বরের অভয় চরণে শরণ লইতে হুইলে 

৷ শ্থিখসাংসারিক স্থখের আশা করিতে 
৷ হইবে না। আশার দাস না হইলেও 
_ যদি স্থখ সন্থ্দ্ধি হয় হউক। কিন্তু তাহার 
আশায় ঘুায়মান হইতে হইবে না। 

' প্রনাদের জীবন ইহার উজ্জ্বল উদাহরণ । 

তিনি ধন মাত্রই চাহিতেন না, তথাপি 
পো. 

০ 



৬ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
পসিাসিরীস্পিসিসপাসির উিপসিরািত৫৯এাসিরাসি পাস্তা সপসমিপিপপিসপসসিসস১ পপি পাস সপ 

এক ব্যক্তি ধন ধন, সুখ সুখ করিয়া পূর্ব 

দিকের আরক্তিম সূর্যযকেপশ্চিমে তদবস্থ 
দেখ! পর্যন্ত কায়মনোপ্রাণে পরিশ্রম 

করিয়াও ধনাগমের যে উপায় করিতে | 
না পারে, রামপ্রসাঁদের জন্য তাহা অযাঁ- 
চিতরূপে মিলিল। সুখ, সম্পদ আসিলে 

ঠেলিয়া দুর করাও তাহার মত ছিল না। 
তিনি একটী দ্ানও অগ্রাহ করেন নাই। 
যোগী ব্যক্তি ভোগীও হইবে ইহা ঈশ্ব- 
রেরই ইচ্ছা, স্থানান্তরে একথা স্পষ্টই 
বলিয়াছেন । (৯৯ সং)। কপট ভক্তিতে 

আশা পুর্ণ হইবে না অর্থাৎ মুক্তি মিলিবে 
না । যথা “মন ভেবেছ কপট ভক্তি করে 
পুরাইবে আশা । লবে কড়ার কড়া তস্য 
কড়া, এড়াবে না রতি মাঁসা |” (১৬ সং) 

পপ শপসপিস্পিস্পীশীশিি পেশী 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ২৭ ূ 
রাঁমপ্রসাদের অতি প্রথম ও জড়ো- 

পাঁসক অবস্থায় রচিত সঙ্গীত ভিন্ন অধি- 

কাংশ সঙ্গীতেই আধ্যাত্মিক অভাব 
এহিক ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে । সাধক 

ব্যক্তি স্বর্গীয় স্থখে হখী হইয়া সাংসা- 
রিক শত অস্থথকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন । 

 নামপ্রদাদের এহিক অস্থখের কোঁন 
কারণই দৃষ্ট হয় না। তথাপি তাহার 
বাক্যগুলির অর্থ সাংমারিক ভাবে করিয়! 

কেন অনেকে প্রকৃত তত্ব হইতে বঞ্চিত 
হন বুঝি না। কবিরঞ্জন যে সকল স্থানে 

| এঁ ভাবে অভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, (১১৫, 

(১৭৫, সং) তদ্দৃষ্টে স্থুলদশা ব্যক্তি 
তাহাকে ঘোর সংসারী বলিতে পারেন । ; 

ূ কিন্তু স্থানান্তরে “কাক্ত কি মা সামান্য ৃ 
চি 



্পাপীকসপীগপাট পাপ প্পপাপ্পাপিাশি পাকাসপি 

২৮ প্রসাদ প্রসঙ্গ ৷ 
সি স৯পোসসসি পাস, এসি ত সিসি সি পাম্পি ওস্ছি 

ধনে” এবং “চাঁকি কেবল ফাঁকি মাত্র” 

(১১১১ ১৩২, সং) বাক্য ছয় দেখিয়। সাং- 

| সারিক ধন রত্বে তাহার কেমন ওদাসিন্য 
ছিল, বুঝিতে পারিবেন । তিমি কিরূপ 

সংপারী ছিলেন এ স্থলে তাহা বলিবাঁর 

কোন প্রয়োজন নাই। তাহার জীবন 

চরিতই সাক্ষ্যস্থলে দণ্ডায়মান আছে। 
তাহার জীবনের ঘটনাবলী পাঠ করিয়।ও 

যিনি এরূপ অমূলক বাক্য প্রসাদের প্রতি 

প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে 

কেবল ইহা। বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, 
তিনি তীহার বাক্যের ভাব উদ্ধার 

করিতে অক্ষম । আবার ইহাঁও বক্তব্য 

যে রামপ্রসাদ মন্ষ্যকে বুঝাইতে ব্যস্ত 

ছিলেন না। মনুষ্য হইতে প্রতিদানে ূ 



গ্রসাদ প্র । ২৯ 
অসিত লতি 

কিছু চাহিতেনও না| সাধনীয়। শক্তিকে 

আপন আধ্যাত্মিক ছুঃখ ছুর্দশ] জ্ঞাপন 

করিতে সঙ্গীত রচন! করিতেন । সঙ্গী- 

তের ভাঁষা কেমন হইল একবারও ভাবি- 
তেন না, ভাঁবিবাঁর সময় ছিল না, ভাবি- 

বার আবশ্যকতাও ছিল না, প্রসাদী 

সঙ্গীতের ভাব মনুষ্য বুঝুক আর ন।ই 
বুঝুক, কালী তৎসমুদ্য়ই বুঝিয়াছেন। 
ঈশ্বর ভাব গ্রহণ করেন, ভাষা নয়। 
যথা 2-- | 

“মূর্যোবদতি বিষ্ণায় ধীরোব্দতি বিষ্ণবে। 

দ্বয়োরেব সমং পৃণ্যৎ ভাব গ্রাহী জনার্দনঃ ॥” 

মুক্তি সম্বন্ধে রাঁমপ্রসাদের কেমন 
/ অটল বিশ্বাস ছিল, তাহা “কত মহা 

পাঁপী তরে গেল রামপ্রসাদদ কি চোর, 



৩০ প্রসাদ প্রসঙ্গ | 
্ ছা 

(১ ১৯ সং নং) এই বাক্য দ্বারা বুঝ! যায়। 

1 ঈশ্বরেতে তঁ [হার কিরূপ ভক্তি ছিল 

তাহা “আমি ভক্তির জোরে কিন্তে 

পারি ব্রহ্মমঘ়ীর জমিদারী” (১৩৫ সং 

এই বাক্যে প্রকাশিত আছে। হও 

পুরাকালে, আর্য খষিগণ যে বির- 

ভোগের কথা কহিয়াছেন, এক্ষণকার 

নাধকগণ যে ভোগের কথা কহিতেছেন, 
| রামপ্রধাদও দেই ঈশ্বরভোগের জন্যই 

মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, ছুটার একটা! 
| ঘটাইব, (২২ সং) বলিতেছেন । কিন্তু ৷ 

| হায়! ভাষার বিচার করিয়া অনেকে: 

হাঁসিযাই উড়াইয়া দেন। রামপ্রসাদ 
অরতার মাঁনিতেন না )যখা--“তুই কি. 

জানিবি সে যন্ত্রণা; জন্মিলে না মরিলে 
ণ 
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সাদ সঙ্গ এ 
৯৫ স্পট এপ্স টিপস পাতিপপািছি পাস বি রাস্পাসিাসিত উপিসি্ত 

র না» ২ ২৪ মং ) | তিনি পুনর্জন্ম হইবে, 
স্বীকার করিতেন না । যথা ঃ--দ্বন্্ব হবে 

মায়ের সনে। তবু রব মার চরণে, 

আরতে| ভবে জন্মিব না” (২৪ সং)। 

স্বত্যুর পরেও ঈশ্বরের সঙ্গে ঘন্ব হবে, 
পাপ করিয়া ঈশ্বর বিরোধী হইতে হবে 
সত্য, কিন্তু তজ্জন্য ভবে জন্মিতে হইবে 

ন1.। অন্যত্র বলিয়াছেনঃ--“গিয়াছি না' 

(যেতে আছি, আর কি পাবে ভবে £৮. 

৷ (১৭৭ সং) তৃতীয় স্থান, “ইহ জন্ম পর. 
জন্ম বহুজন্ম পরে। রামপ্রসাদদ বলেন 

আর জন্ম হবে না জঠরে ॥১ (৩১ সং)1: 
, এই ছুরন্বয় বাক্যের ছার! অনেকে প্রতা- র 

| রিত হইয়। থাকেন, এবং প্রনাঁদ নরম 
| মানিতেন এরগ প্রমাণ করিতে চাহ্ন | ৰ 



শী সস 

৩২ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
৯ এসি বাসি ৯ এসি লা ৫ 

ইহার অন্বয় ও প্রকৃত অর্থ আমি এরূপ 
করি। -ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম, 

| ইত্যাদি পরে? অন্যে ৰলে। কিন্তু রাম. 
প্রসাদ এ সম্বন্ধে কি বলেন? রামপ্রসাদ 

বলে * আর জন্ম হবে না জঠরে+ ; কিন্তু 

ইহাঁও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে 
যে প্রথমাবস্থায় তিনি পুনর্জন্মে বিশ্বাস 
করিতেন; কারণ কোন সঙ্গীতে এভাবের 

অ।ভাসও পাওয়া যায়। 

প্রপাদ বলিতেছেন “যে দেশেতে 

রজনী নাই, দেই দেশের এক লোক 
পেয়েছি ।? (৩২ সং)। এস্থলে রজনী 

কি? প্জনী শুন্য দেশ কোন্টী? এবং 

| সেই দেশের লোক্টী কে? পাঠক! 
এরবর ভাবিয়া! দেখুন ! রামপ্রাদের ৰ 



প্রসাদ প্রসঙ্গ ৷ ৩৩ | 
াসিলাসিসিতসট লীি স্প্পাসপসিপাসিপাসপ 

কথায় যর্দি অবিশ্বাস না করিতে হয়, 

তিনি পাপতিমির বিহীন, অনন্ত আলোক- 

ময় স্বর্গের পবিত্র ঈশ্বরকে পাইয়াছেন 

ইহা কিনা যানিয়া পারা যায়? 

ঈশ্বর কেমন? এই প্রশ্নের উত্তর 

রামপ্রসাদ যেরূপ দিয়াছেন ইহা অপেক্ষা 

অধিকতর স্পষ্ট উত্তর মনুষ্য আর কি 

দিতে পারে ?'আত্মারামের আত্মাকালী; 

এবং “তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন 

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন? ইত্যাদি পরি- 
ত্যাগ করিয়। “আমার শ্রাণ বুঝেছে মন 

1 বুঝে না, ধর্রে শশী হয়ে বামন? (৩৬লং)। 

ইহাই অতি চমত্কার উত্তর । মনেরও 
অতীত ঈশ্বর বাক্যের বচনীয় হইবেন, 
ইহাও কি সম্ভব ? য্দি কেহ পীড়াপীড়ি 

_____ শী শ্শা্াীশ্্াঁঁঁাটি 

৫স্৮শ 
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৩৪ গুসাদ প্রসঙ্গ | 
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করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর চায়, সাধক 
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না, বলি- 

' তেই বাধ্য। তিনি ইহাঁও বলিবেন যদি 

তোমারও বুঝিবার ইচ্ছা থাকে, সাধনা 
 কর,ঈশ্বর কেমন তোমারও প্রাণ বুঝিবে। 

.. £কেজানে বিভূ কেমন? ইত্যাদি ব্রহ্ম 
সঙ্গীত প্রসাঁদের “কে জাঁনে কালী কেমন? 

সঙ্গীতের অবিকল নকল । পরস্পরে 

তূলনা করিয়! দেখিলাম, আসল ও নকলে 

যেরূপ বিভিন্নতাঁ থাকে, ঠিক তাহাই 

ৃ আছে। জাধন সঙ্গীতের “এরূপ বড় 

৷ ভাল বানি” সঙ্গীত রাষপ্রনাদের “তাই 

ৰ কাঁলরূপ ভালবাসি” (১৪২ সং) সঙ্গী 

৷ তের নবল। রাসপ্রসাদ কিরূপ মৌলিক 
ৃ কৰি, মৌলিক গাথক ও মৌলিক সাধক ! 

শীত স্স্স্পীস্পীসপসপসপসপে পা ৩ শি শী? শী শশা শপে শিপ পাপা রী 
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প্রসাদ প্রসঙ্গ | ৩৫ 
.পে২৯৬০ এ৯িতস্িতীি তাত স-এপাসিতাস্িতাসিতি সা তাপ, 

নি পির রা সপিস্িতাি এ সিসি বাসি 

ছিলেম একটুকু অনুধাবন | করিলেই 
প্রতীতি হুবে। র্লামপ্রসাদদের কাব্য 

 অগ্নেপাঠ করিয়া ভারতচন্দ্রে্র কাব্য 

1 পাঠ করুন, দেখিতে পাইদেন ভারত 

কত স্থানে কাবিরঞ্জীনকে আঁবিকল নকল 

করিয়াছেম | তাঁহার ব্বনামখ্যাত হ্ুত্প- 

প্রসাদীন্থরই ঠাহার মৌলিক গ।থকতার 

অবিনশ্বর সাক্ষী । এই প্রসাদীস্থরে ব্রান্ষ- 

সমাজে, শ্রীষটাম সমাজে, মুনলমান 

সমাজে কত সঙ্গীতই রচিত হইয়াছে ও 

হইতভেছে। সাধন সঙ্গীত, গীতরত্ব মিরজা 

হোসেন আলীর কোন কোন সঙ্গীত 

তাহার নিদর্শন। রামপ্রসাদের সাধু 
| হৃদয়ের ভাব লইয়া! কত লোকই ভ।বুক 

ূ ও গাথক ইইয়াছেন। ছুই একটা দৃষ্টান্ত 
পপ পর 

ঃ 

। 
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৩৬, প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
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| পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। নকলের নকল 
। করিতে লোকের প্রবৃতি হয় না, মৌলি- ূ 
কতারই নকল হইয়া থাকে | র 

রামপ্রসাদ পুণ্যসঞ্যয়ার্থে তীর্থ পর্য্য- 
টনকে নিতান্ত অনাবশ্যক বলিয়াছেন। 
(৬, ৪১, ৫৩, ৬২, ১০২, ১১৮ সং)। 

প্রসাদ বলে ব্রন্মনিরপণের কথা ূ 

দে'তোর হাসি । আমার ব্রহ্মময়ী সকল | 

টা পদে গঙ্গা গয়া কাশী ।১ (৬৯ সং)। | 

৷ কিরূপ সামান্য বাক্যে কেমন অত্যাশ্র্য্য 

ও উচ্চ ভাব বিকাশ! দে'তো। অর্থাৎ 

বহির্দন্ত বা গজাত্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি | 

দেতো ব্যক্ত না হাসিলেও যেমন দস্ত 

(স্বতঃই, প্রকাশিত থাকে, ঠিক দেইরূপ 
1 মনুষ্য ব্রন্মনিরূপণ করুক আঁর নাই 



এসসি পাস এসসি 

: করুক, করিতে পারুক আর নাই পারুক 

তিনি স্বতঃ প্রকাশিত। পক্ষান্তরে ইহ! 

বলিলেই হয় যে মনুষোর বিজ্ঞান দ্বারা 

ব্রন্ম নিরূপণ করিবার নিতান্ত আয়ো- 

জনাভাব। ৃ 
|  কবিরঞ্জন স্বৃত্যুকে কেমন তুচ্ছ মনে 

করিতেন, আপনার মুক্তির কথা কেমন 

স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, ঈশ্বর উপলব্ধি 

কেমন জীবন্ত ভাবে করিয়াছিলেন । 

(৭৩--৮১ সং) সঙ্গীত পাঠ করিয়া 
দেখুন । | 

ঈশ্বর আপন হস্তে পাপীর হৃদয়ে 

লিখিলেন__-“আমি আছি, এই বাক্য ; 

এবং নিম্সস্থ রামপ্রসাদের বাক্য এক). 

কি না দেখুন ।-_ “সনদ আমার উরস 
স্পা পাত | পাশ পপ পে বে বাগ কত 

শির 



| প্রসাদ » সঙ্গ । 
রহ কচি বািলিন বাঁ ত৯ পে পি পি পসমি০০৯৯ 
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পাটে, যেমৃনি সনদ তেমৃনি টাটে, তাতে 
স্বঅক্ষরে দত্তখৎ করেছেন দ্বিগন্থরে, 
(৭৩ সং)। 

রামপ্রসাদ প্রতি মুহুর্তে সৃত্যুকে 

আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ( ৫৩, 
৭৬) ৮০ সং) 

“লাথ উকীল করেছিখাড়া,মাধ্য কি মা 
ইহার বাড়া (৮৩ সং)। কবিরঞ্নের 
এই বাক্যে অর্থাৎ তিনি লক্ষাবধি সঙ্গীত 

রচনা করিয়াছিলেন, এই বাক্যে কেহ 

: কেহ বিশ্বাম স্থাপন করিতে চাহে না। 

কোন জীবনাখ্যায়ক ইহাকে অসম্ভব: 
প্রমাণ করিতে ও চেষ্টা কারয়াছিলেন। 
রামপ্রসাদ লক্ষ সঙ্গীত রচনা করিয়াছি- : 
লেন ইহ! প্রমাণিত ন! হইলেই বড় ক্ষতি : 

স্পা 5 



পান্টি 

প্রসাদ প্রসঙ্গ | ৩৯ 
স দির্লাসিপাছিতসিরাগিরাসিসিগাসছি রিনাস্পিীসিপসসিপাস্দিতিসস সি পাস সির ৩ 

হইল, এমন মনে করি না । তিনি লক্ষ 

সঙ্গীত রচন! করিয়াছিলেন ইহাও প্রমাণ 

করিতে চ।ই না; অন্যেরা যেমন “বহু 

খ্যক” বলিয়াছেন, আমিও তাহাই 
বলিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু তাহার যে 

কারণে অসম্ভব বলিয়াছেন, তাহা আমার 

নিকট তত যুক্তিযুক্ত বোধ হয় নাই। 
কোরণ প্রত্যহ পাঁচটা সঙ্গীত রচনা 
করিলে ৫৪ বশুসর, ৯ মাস, ২০ দিবসে 

এক লক্ষ সঙ্গীত প্রস্তুত হয়। রামণ্রসাদ 

৫৪ বগসরের কম বাঁচিয়াছিলেন এবং 

অশীতি বগুসরেরও অধিক জীবিত না 

ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? আবার 

রামগ্জসাদের সাধনার এক দিবসকে 

অন্যের ছুই দিব ধরিতে হইবে । 



জারি ০ এটি বিরত 
৪৩ প্রসাদ গুসঙ্গ। 

সনি 

কারণ, তিনি অহোরাত্র শক্তির ধ্যান 
ও মহিমা কীর্তনে রত থাকিতেন | এমন 

কি, দিন অপেক্ষা রাত্রেই বিশেষ ভাবে 

সমাধিতে নিমগ্ন থাকিতেন। সঙ্গীত 

রচন| তাহার পক্ষে কেমন সহজ বিষয় 

৷ ছিল, তাহার জীবনী পাঠ করিলেই 
জানা যাইবে । যে রামপ্রসাদ একটা 

কটুবাক্য শুিয়া, সেই স্থানে দশাড়াইয়া ৃ 
ূ দীর্ঘ ছুইটা সঙ্গীতে তাহার উত্তর দিয়া-! 
1 

৷ ছিলেন, যে রামপুসাদ “কাঁলী কেমন ?, | 
 গ্ঙ্গাবাসী হওনা কেন? ইত্যাদি প্রশ্ন | 

| | শুনিয়াই সঙ্গীতে মনোগত ভাব ব্যক্ত | 
| করিয়াছিলেন, যে রামপূদাদ রথযাত্রা 

চা চড়ক পুজা পৃভৃতি যাহাই 
চক্ষুর সমক্ষে পড়িয়াছে, তাহারই অতি 



০০ 

গাসাদ গাসঙ্গ। ৪১ 

গম্ভীর ভাবপূর্ণ স্বকবিত্বময় সঙ্গীতাবলী 
রচমা করিয়াছিলেন, যে রাশপূসাদ 

সৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও ফএকটী 
সঙ্গীতে শক্তিগুণ কীর্তন করিয়াছিলেন, 

যিনি উঠিতে বমিতে, যাইতে আসিতে, 
খাইতে শুইতে, কথায় কথায় সঙ্গীত 

রচনা] করিতেন, সেই রামপসাদ সারা 

জীবন অহনিশি সঙ্গীত সাধনা করিয়া 
লক্ষ সঙ্গীত রচনা করিবেন অসম্ভব কি? 

তিনি এক শিব-রাত্রিতে, এক শ্যাম! 

পুজার রাত্রে, প্রত্যেক অমানিশায় কত 

সঙ্গীত অনর্গল গাইয়া ফেলিতেন কে 

জানে? তিনি অগ্র পশ্চা্। ভাল মন্দ, 

উত্কর্ধাপকর্ষতার দিকে চাহিতেনই না । 
যখন যে ভাব হইত তাহারই এক একটা 

শাীশাশিশ 



হি গসাদ প্রসঙ্গ । 
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পরিপাসপসসি পাস ৯ পাস্সিরিসিি এসিসিএ সপ তা রিনা লে 
সপ পাসমিস্মিপা পিপি ৬০৯7 ৯ 

সঙ্গীত রচনা করিতেন । আবার যে 
অল্প কয়টী সঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে, 
তাহার মধ্যেই একবাকা, একভাব, এক 
রূপ উপম! পাঁচ, সাত, দশ স্থলেও দেখ। 
যায়। এমন বিভিন্ন সঙ্গীত আছে, 
যাহাঁকে অভিন্ন বলিয়া ভ্রম জন্মে । “লাখ 

উকীল করেছি খাড়া; এই কথ তিনি 
অনুমানেই ম'ত্র বলিয়াছেন তাহাতে 

কিছু সন্দেহ নাই। কারণ যিনি কখনও 
সঙ্গীতকে পর্রস্থ করিতেন না,ততাহারপক্ষে 

এরূপ নিশ্চয় সংখ্যা দেওয়া অসম্ভব । 

সাধক মাত্রেই এই কথা বলেন এবং 

স্ব স্ব জীবনে সপ্রমাণিত করেন যে, জীব- 

নের প্রত্যেক কার্ষেয ঈশ্বরোপাসনা ৷ 
করিতে হইবে । প্রসাদও তাহাই বলি-। 

স্পা 



জাপাশািশাশিাাাশি 

গ্রলাদ গরসঙ্থ | | ৪৩ 
৯৮ ৯৮ ৯4 ৯ 

পি ৯ লস বা ৫৯ পিরিত পাস পসিিস্সিবাসি সি 

তেছেনঃ_ - শয়নে প্রণাষ জ্ঞান, নিদ্রায় 

কর মাকে ধ্যান, আহার কর, মনে কর, 

আহ্ছতি দেহ শ্যামা মারে। (২৪ সং)। 

ইহা পূর্বেই বল! হইয়াছে যে সাধক 

মান্রেরই প্রচারিত সত্য এক, ৫েবল 

ভাষার ও প্রচারের প্রকার ভেদ । সাধ- 

কগণ প্রত্যাদ্দেশ বলিয়া যাহা চিঠি 

করিয়াছেন, তাহ। অসত্য বলিয়। প্রমাণিত 

হর নাইবল। যাইতে পারে । যদি কচি. 

হইয়াই থাকে তাহাতেই অতি আশ্চ- 

ধোযের বিষয় কি? মনুষ্য অপূর্ণ অনস্ত- 

কালই অপূর্ণ থাকিয়। পূর্ণতার দিকে 
অগ্রসর হইবে । যে ম্বন্ষ্য মনুষ্যের মুখে 

কথা শুনিয়াই দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট 

য়থাশ্রুত বলিতে অক্ষম হয়), কখন নিজ 

€ 

2০80৯ 42545 ০০২১৯ 

জনি ২. ডি উদ ১ 
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ৃ মমোমত ছুই কথা ছাড়িয়া! দেয়, বা 

ধরিয়া লয়, অথবা ভুলিয়া যায়, সেই 

ূ 
ূ 

মনুষ্য অপীম-ক্ষমতাবান্ স্বর্গের ঈশ্বরের 

আদেশ মর্ভের মনুষ্ের মিকট যথা শ্রুচ্ত 

প্রচার করিতে ভরমে পড়িবে বা অক্ষম 

হইবে, ইহা! কি অসম্ভব মা অস্বাভাবিক ? 
আবার যশহার' প্রচারিত সত্যে ভূল 
ধরিয়াছেন বা ধরিতেছেন, তীহারা যে 

ভূলে পড়েন নাই, প্রমাণ কি ?এসকল 

। শত গণ্ডগোল সত্বেও প্রত্যাদেশ হয় 
সন্দেহ নাই । তবে ইহা বল! আবশ্যক, 

যে ঈশ্বর ভৌতিক স্বরযন্ত্র ব্যবহার করিয়া 
ভৌতিক ধ্বনিতে আদেশ করিবেন ন।।. 
নিরাকার ঈশ্বর নিরাকার আত্মাতে 

অকর্ণশ্রেচ্তব্য শব্দে প্রত্যাদেশ প্রেরণ 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । 9% র 

করেন। রামগ্রসাদ বলিতেছেন “শুলেছি, । 
্রীননাথেরবাণী* পাগল ব্যাটার কথাক্ | 
মজে? বাপতো। নহেন মিথ্যাবাদী? “শব ! 

যদ্দি হন সত্যবাদী” (৬৫, ৬৭১ ১৭৬, 

২২০১ ২২৩ সং) এমকল হয় কল্পন। নৃতুব1 | 

প্রত্যাদেশ। 
রামপ্রসাদ সাঁকাঁর সাধনা হইতে 

নিরাকারে পৌঁছিয়াও কত উচ্চ পোপা- 

নারূঢ় হইয়াছিলেন, বিবিধ সঙ্গীতের: 
দ্বারা আমি অদ্যাপি যাহা বুঝিতে পারি : 
য়াছি, এইস্থলেও সঙ্গীতের নিম্ম টাকায় 

যথাসাধ্য প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণ 

কেবল ইহ1 বলিয়াই আক্ষেপ করিতে হ্য় 

যে যদি প্রথম হইতেই সাধনার ন্মোতঃ 
প্রকৃত পথে গ্রাবাহিত হইত প্রশাঁদের 



৪৬ প্রসদ গসঙ্গ। 
পাপী সিপাস্টিপাসির সিসি সপস্মিস্টিাসি স্লিপ 2 

ন্যায় প্রাকৃতিক ভক্তি-প্রবণ ও ধন্মলিপ্স্থ 

আত্বা এই জীবমেই অরে! কত উচ্চ 
সোপানারূঢ হইতে পারিত কে জামে! 

কবিরঞ্জন রামপ্রনাদ কেমন স্বভাব 

কবিছিলেন এবং কেমন প্রাঞ্জল ও অপ্রা- 

গ্লল উভয়বিধ কবিতা রঢন।পটু ছিলেন, 

সমর বিযয়ক সঙ্গীতে তাহ। বিশেষ ব্যক্ত 

আছে। তন্তিন্ন আগমনী ও বিজয়! 

সঙ্গীত, কালীকীর্ভনের গৌরচন্দ্রী এবং 

শবসাধন। ও শিবসঙ্গীত দেখুন। ২১৫ 

খ্যক সঙ্গীত ( গৌরচন্দ্রী) তান লয়ে 
সঙ্কীন্তিত শ্রবণ করিলে, কবিত্বরস বিব- 

ভ্জিত কঠোর হদয়ও যেদ্রুব হইবে, 

তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
ফামপ্রসাদ সরল তাষ! বিরচনে স্থপটু 
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গসাদ সঙ্গ । ৪৭ 
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7. / পাত্তটিসিনিস্পিসিটি শিস পতাসিস্িপাসিপাসি 

হইয়াও অপ্রাঞ্জল রচনা করিলেন কেন ? 

_অনুপন্ধন করিয়া দেখিলে ইহা 
স্বাভাবিক বলিয়া! প্রতিপন্ন হইবে যে 
প্রত্যেক ভাষারই আদিম অবস্থায় কবির 

জল্ম অধিক, এবং লিখক ও পাঠক কুট 

ভাষাকে ভাল বাসেন। এমনকি যিনি 

যত কুট অর্থে শব্দ প্রয়োগ ও ভাব 

বিকাশ করিতে পারেন, তিনি ততই 

হ্বলেখক বলিয়! গণ্য হন। বঙ্গভাষার 

কবিগণকেও নিসর্গ বহি্ভত হওয়1 সম্ভব 
নহে। ভাষার তৎুসাময়িক অনুতকর্- 

তাও ইহার এক কারণ। কিন্তু ইহাও 

স্বীকার করিতে হয় যে, পাঠকের মন- 

সতস্তির জন্য কেহ কেহ সরল লিপি শত্তি- 
সম্পন্ন হইয়া কুটিল ভাষার ব্যবহার 

পিস পাপী সসপ্পিাসপসপেপস্পিশসসসিজস পা পলাশ সাপ শ ০ চি 



৪৮ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 

করিয়। গিয়াছেন। কবিকঙ্কণের প্রহে-; 

লিক এবং র'মপ্রপাদের কাব্যও সগগী-! 

তাবলী তাহার প্রত্যক্ষ প্রামাণ। 

কবিরঞ্জন কিরূপ ভক্তির সহিত চিন্ত! 

করিয়া উপাস্য দেবীর নামের কেমন: 

গুঢ় অর্থ প্রকাশ করিরাছেন দেখুন ১₹- ৃ 

“কালীকাল কুপ্তর ফেশরী কালীনাম। 

জপিলে জঞ্জাল যায়, যাঁয় যোগ্য ধাম। 

কাল কর পৃথক, চিন্তহ মনে এই । 

লকারে ঈকারদীর্থ অসি বটে সেই ॥* 

কালী কীর্তন! 

“কাল” শব্দের অস্ত্য বর্ণ 'ল'কারের 

উপর” দীর্ঘ ঈকার স্বরূপ অনি নিপ 

তিত হইয়! কালী নামে কাল ছেদন হয়। 

কি অপূর্ব চিন্তাপুর্ণ ভাব ! 



প্রসাদ শুসঙ্গ ৷ ৪৯ 

১ ্পাসস্পিস্পিিসিপিসিসপিপিপি
পান্পিিসপিসস্পিসলাসপাপিস্প

পিসপিসপিসিপপিসপিসসসপস স
প্ন 

অন্যত্রঃ--অনস্ত ত্রন্মাণ্ড বটে নাশ করে কাল। 

সেই কালে গ্রাস করে বদন করাল। 
এই হেতু কালী নাম ধর নারায়ণী। 

তথাচ তোমাকে বলে কালের কামিনী ॥ 

্রহ্গরন্ধে, গুরু ধ্যান করে সব জীব। 

কালীমৃন্তি ধ্যানে মহাযোগী সদাশিব ॥ 

পঞ্চাশত বর্ণ বটে বেদীগম সার । 

কিন্তু, যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার ॥ 

আকার তোমার নাই অক্ষর আকার ॥ 

গুণভেদে গুণময়ী হয্পেছ সাকার । 

বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য। 
সেকথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য ॥ 

প্রসাদ বলে কালরূপে সদা মন ধায়। 

যেমন কচি তেমন কর নির্বাণ কে চায়?” 

কালী-কীর্ভন 

| 'এইস্থলে রামপ্রসাদ যাহা বলিয়াছেন 

| তাহাতে যদিচ “কঠিন ভাবা রূপ নিরাঁ- 

[ ঘ ] 
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কার, তথাপি “বেদবাক্য নিরাকার? এবং 

কেবল সেই নিরাকার ভজনে কৈবল্য? 
ইহাই প্রকাশিত রহিয়াছে। 

নিরাঁকারের সাধনা স্থকঠিন, ইহা কে 
অস্বীকার করিবে ? সাধ্য বস্ত যত শ্রেষ্ঠ, 

সাধনা ঘার তত কঠিন। সর্ববশ্রেষ্ঠেরও । 

শ্রেষ্ঠ সর্বব উচ্চেরও উচ্চ যে ঈশ্বর, তাহার 

সাধনা কঠিন--মহা! কঠিন হইবে, পক্ষা- 
স্তরে ছেলেখেলাবৎ সাকার সাধনা সহজ 

হইবে, ইহাঁও কি বলিবার বা বুঝিবাঁর 
প্রয়োজন আছে ? অথবা! সাকাঁরের-__ 

_] জড়ের আবার সাধনা কি? জড় পদার্থ 

দৃষ্টিতে পড়িবা মাত্রই তাঁহার আকৃতি 

প্রকৃতি, বহিজ্জগৎ-্দর্শনেক্ডরিয় বাহ-চক্ষু 
_-জড়-চক্ষু দ্বারা মুহুর্ত মধ্যে অন্তরে পরি- 
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গৃহীত হয়। তখনি বুঝা গেল বস্তুটা কি? 

যদি সাকার মুত্তিরও সাধনা করিয়া সত্ব 
উপলদ্ধি করিতে হইত, যে লেখনীতে 
লিখিতেছি, যে পুস্তক পড়িতেছি, ইহা 
বুঝতেও সাধনা করিবার আবশ্যক 

হইত!! তবে যদি মত এই হয় যে, সাধন। 
নিরাকারেরই করিতে হইবে, জড় পদা- 
খের দ্বারা এশ্বরিক ভাবকে উত্তেজিত 
করা মাত্র, তাহা হইলেও হস্ত-গঠিত 
কলিত মুর্তির প্রয়োজন কি? জগতে 
কৃত কত কমনীয় ও রমণীয় পদার্থ রহি- 
য়াছে। অজ্ঞাশী মনুষ্য কঠোর নিরাকার 
সাধনায় আশু ফলনা পাইয়া, অস- 
হিষ্ুতা বশতঃ কিজানি ধর্মবন্ধন বিচ্যুত 

| হইয়া পড়ে, কি জানি একেকালে নাস্তিক 

মশাল ীপিসপ্পেশেশ পিসি 



৫২ গ্রপাদ প্রসঙ্গ । 
শির ১০ াস্তাস্তাস্সিিসিতস্পিটিসিতাস্পিতিি এগ ৯ পাস পি সিসি লস্ট তো পপ ত্র পস্পসস ৯৯৫ ৯ ক 

হইয়া দাড়ায় এই ভয়ে নিরাকারের 
সাধন জ্ঞানিগণই সাকারের কল্পনা করি- 

যাছেন। তাহাদের এইরূপ কার্য কি- 

রূপ হইয়াছে তৎসম্বদ্ধে কিছুই বলিবাঁর 

প্রয়োজন নাই । যে উদ্দেশ্যে সাকার 
কল্পিত হইয়াছিল তাহা! যে সংসিদ্ধ হয় 

নাই, বা হইতেছে না, এমন নহে; 

কারণ ইহার প্রভাবে লক্ষ লক্ষ লোক 

কিছু না চাহিয়া, না! পাইয়াঁও একটা ন! 
একটা! ধর্মবন্ধনে সংযত থাঁকিতেছে। 

ঠিক ভাবে সাকারের পুজার্চনাদি করি- 
লেও বিবেক প্রখর হয়; ভক্তি প্রগাঢ় 

হয়, প্রেম প্রবর্ধিত হয় সন্দেহ নাই। 

; কিন্তু তাহাঁর চরম ফল কি? যাহার জন্য 
| এত আয়োজন হইল, জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া 



পেস্তা তাসিসমিি সি এছ পাসিস্পসিপাসিপাাসিলছি পাপ সমপ্রতি স্পসমরস স্পস্ট সস পালি 

সাধক দেখিতে পাইলেন তীহা'র সেই 

সাকার ঈশ্বরই যে নশ্বর । ইহার পুজা 
গ্রহণ করিবার ও মুক্তি দিবার ক্ষমতা 

নাই । স্থৃতরাং তিনি কল্পিত দেবতা নিয়। 

আর থাকিতে পারিলেন না । 

এই সাকার ও বহুদেব-পৃজ1 সম্বন্ধে 
ত্রিপুরার প্রসিদ্ধ শক্তি-সেবক দেওয়ান 

রামছুলাল রায় এইরূপ বলিয়াছেনঃ-_- 
“বালক যেমন খেলা কালে জনককে জননী বলে, 

তেমনি মোহেতে বলে, নানারূপে কর ধ্যান।” 

এক ইশ্বর সম্বন্ধে অন্যত্রঃ--“এক ব্রহ্ধ 
নাহি আর, কেন ত্রাস্ত বারশ্বার , প্রকৃতি পুরুষে মন 

কেন কর ভেদ।” 

স্থানাস্তরেঃ-+ “জেনেছি জেনেছি তারা, 

তুমি জান ভোজের বাজী। যে তোমায় যেভাবে : 
ডাকে, তাতেই তুমি হও মা রাজি ॥ 



৫৪ প্রসাদ গুরসঙ্গ। 
পাস পছি পি পেস শা পা সি পি পি পি পরীর পি পাস টি পাস শে এসি পো পারা বাসি রি পাসি পা পাপা পাখি পাখি ০৯ পাছা পাখি পি পি এসি পাস বিষ পাটি ০৯ ৯ পাচ 

মগে বলে ফরাতারা, গড. বলে ফেরিঙ্গি যাঁরা মা! 
খোদা বলে ডাকে তোমায়, মোগল পাঠান সৈয়দ 
কাজী ॥ 

'শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা। 
সৌরী বলে তুমি স্্য্য, বৈরাগী কয় রাধিকা জি॥ 
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা। 
শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি । 
শ্রীরাম ছুলাল বলে, বাজী নয় এ জেন ফলে মন। 

| এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে, মন আমার হয়েছে পাজি ॥” 

রামপ্রপাদ গিরিজায়! মুখে আপনার 

নিগুঢ় সাধনার ফল কেন বিবৃত করি- 

য়াছেন দেখুনঃ__ 

রাণী বলে, নিজ অঙ্গ প্রতিবিস্ব হেরি উমার গায়। 
পুনঃ হেরি উমর অঙ্গ আপন অঙ্গে শোভা পায় । 

এ কথা বুঝাব আমি কারে ! 
তোমরা এমন কোথাও শুনেছ গো । 

আপন অঙ্গে যখন পরে গো! আখি । 
৷ উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে গো দেখি ॥ 
ৃঁ কি গুণে এ গুণ জন্মিল অঙ্গে? 
॥ ওগে। পাষাণ প্রকৃতি আমার নাহি কোন গুণ গো ॥ 
1 
টা 
1 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ৫৫ 
পাস্দিরাস্টিপাস্িলী পাপা পাস্তা সা িতিসিপিসাসছি তাসসিতীসত্ উপরি পাস স্পিন ৯৫৯সিত সত ৮৮৯৫৬ 

কাঞ্চন দর্পণ উমাঁর অঙ্গ বটে। 
গ্রতিবিন্ব দেখা যায ঈীড়ালে নিকটে ॥ 
সকলের গ্রতিবিষ্ব দর্পণেতে লয় । 
দর্পণের যে গুণ গো তা জনে কেমনে রয় ॥ 
স্কটিকে গ্রহণ করে জবাপুষ্প আভা । 
স্কটিকের শুভ্রতা কেমনে লবে জব! ॥ 
হাসিয়া বিজয়া বলে ভাগ্যবতী শুন। 
এ তোমার অঙ্গের গুণ নয়, শ্ীঅঙ্গের গুণ ॥ 
তব অঙ্গের আতা যখন শ্রীঅঙ্গে পশিল। 
শ্ীঞঙ্গের যেই গুণ গো সেই গুণে মিশাল॥ 
তুমি উমা ছাড়া হয়ে একবার দেখ দেখি অঙ্গ । 
অগে! রাণী ! অমন আর কি দেখা যায় তার 

গ্রাসঙ্গ॥ * কালী-কীর্ভন। 

দি 

* পরশমণি স্পর্শে লৌহ স্বর্ণ হয়, এইটী গরাবাদ 
মাত্র নহে গুড় সত্যে মূল রহিয়াছে । পরমাত্মা স্বরূপ 
স্কটিক এবং জীবাত্মাম্বরূপ জবা পরস্পরে পরম্পরেতে 
কেমনে প্রতিভাত হয়, কেমনে একে অন্যেতে মিশে, 
সাধক ভিন্ন অন্টের বুঝিবার অধিকার নাই। ঈশ্বর 
হইতে ভিন্ন হইয়া ঈাড়াইলে আর জবা স্পটিকে 
প্রতিভাত হয় না, এ অতি সহজ বোধ্য। 



পি সিল বাসি লী লী পস্দস্ি, রাসিতিস্সিত সপ সিসি 

সমর বিষয়ক সঙ্গীতগুলি আদিরসাঁ- 

তক সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে আদি- 
; রসের ব্যভিচার কোথাও দুষ্ট হইবে না । 

বাঙ্গালার প্রায়শঃ কাব্যেই আদিরসের। 
ব্যভিচার দেখিয়া অনেকেই আদিরসের 
নাম শুনিলেই মুখ বকা করিয়। থাকেন। 
তথাপি ইহ বলিতেই হইবে যে, এই রস 
অন্যান্য রসাঁপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই কাব্য 
কার ইহাকে আদি স্থান প্রদান করিয়া 
ছেন। একবার অন্তঃনিবিষ্ট চিত্তে ভাবি- 
লেই এই প্রতীতি জন্মিবে যে, বস্তুটা 
যত শ্রেষ্ঠ, তাহার ব্যভিচারে তত জঘন্য 

পদার্থ জন্মে। খাদ্যের মধ্যে হুপ্ধ অতি 

শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, ছুগ্ধ পঁচিলে যে দুর্গন্ধময় 
বস্তর উৎপত্তি হয়, এমন আর কিছুতেই 

পেস সা সি পাত পা ০৯4৯ 

| 



ৰ গ্রাসাদ গ্রাসঙ্গ | ৫৭ 
টিপি তসপোস্চিপসপসি পাস সিসি »পস্মিপসিসসপ সস 

হয় না। নারীআত্মা অতি শ্রেষ্ঠ-গুণ- 

সম্পন্ন, অথচ ইহার ব্যভিচারে যে জঘন্য 

চরিত্রের উৎপত্তি হয়, পুরুষাত্মার কখ- 

নও সে ছুর্দশ! ঘটে না। সেই নিয়মে 
সর্বশ্রেষ্ঠ আদ্িরস-সাগরের ব্যভিচাঁর- 

মন্থনে জঘন্য অশ্লীলতা স্বরূপ হলাহল 

উৎপত্তি হইয়া কাব্যকাননকে বিষময় 
করিয়া ফেলিয়াছে। 

। শক্তি সাধকগণ কি ভাব হইতে 
শক্তির সমর বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করি- 
যাছেন ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু. 
দেবাস্থরের যুদ্ধ বর্ণন! কল্পিত হইলেও 
বিষয়টী 'অমূলক নহে। ইহার মূল অতীব 

নিভৃত, স্কুল দৃষ্টির অতীত । দেবাস্থরের 
যুদ্ধের কারণ অন্থত। অস্থৃত পান করিয়া! 



০ 
তস্ত 

৫৮ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
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দেবতা অমরত্ব প্রাপ্ত হইতে চায়, অহ্থর 
পরিপন্থী হয়। তাহারা দেবতার সঙ্গে 

যুদ্ধ করে, কিন্তু পরিশেষে পরাস্ত হয়। 

দেবতা জয়ী হন। পুরাণের প্রস্তাব এই। 
এইক্ষণ অন্ত, দেবতা, এবং অস্ত্র 

এই তিনটী কি, যদি বাহির করিয়। লইতে 
পারি, দেখিতে পাইব যে অস্বুতের জন্য 

স্বরাস্থরের যুদ্ধ, কেবল সত্য যুগে হইয়া- 
ছিল এমন নহে ; ভ্রেতা দ্বাপর এবং এই 
ঘোর কলিতেও অনবরত এই যুদ্ধ চলি- 
তেছে। অস্থর পরাস্ত হইতেছে, দেবত। 

জয়ী হইতেছেন। আরো দেখিব যতকাল 

সৃষ্টি থাকিবে এই যুদ্ধও চলিবে ; এবং 

যে সময়েই হউক অস্ত্র পরাজিত হুইবেই 
হইবে, দেবতা অমৃত পানে অমরত্ব লাভ 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ৫৯ 
রঃ 
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রিবেই করিবে ।আমি যাহাকে অস্ত, 
দব, এবং অস্ত্র বলিব তাহাতেই সকলে 

য় দ্রিবেন কি না জানিনা । কেহ 

য়তো। বলিবেন অস্বতকবি-কল্পনা, ইহার 
স্তিত্বই নাই । দেব এবং অস্থুর সম্বন্ধেও 

মনেকের অনেক মত থাকিতে পারে। 

সম্বন্ধে আমি এরূপ নির্দেশ করি। 

[স্তরে মস্ৃতকে স্বগাঁয় সামগ্রী বলিয়াছে 
[মিও তাহাই বলি। অস্থত পানেই 

মর হওয়! যায় ইহাও স্বীকার করি। 

আনন্দরূপমস্ৃতয্” এই বেদবাক্যে নির্দদে- 

শিত অম্থতকেই অস্বৃত বলি । মনুষ্যাত্নার 
দেবভাবকে দেবতা এবং পশুভাবকে 

্ বলি। দ্রেবভাবব। দেবতা সেই 

বত পান করিয়! অমর হইতে চায়, পশু. 

শু 
ূ 

হি কি উরি তী রেডি ১ রাবিতে 

স্পা পপ পাপা 
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ভাব বা অস্থুর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়! যুদ্ধ করে। 
কিন্তু এক সময়ে অস্থরের পরাভব ঘটেই 

ঘঠে। মনুষ্যাত্বা যে পর্য্যন্ত না সেই 
অস্বৃত পান করে, সে পর্য্যস্ত মত্ত্য । অস্ত 

পান করিলেই অমরত্ব ও ন্বর্গলাঁভ করে। 

প্রসাদীসঙ্গীতকেমন কাব্য ? কাব্য 

রপসাত্বক বাক্য? কিন্তু নব রসের একত্র 

সমাবেশ কোনও কাব্যেই প্রায় দেখাযায় 

না। প্রত্যেক কাঁব্যই এক রস প্রধান। 

কবি সেই প্রধান রসের প্রতিই মনোনি- 
বেশ করেন, স্থতরাং অন্যান্য রস ছু চারটী 

আনুষঙ্গিক থাকিতে পারে, না থাকি- 

তেও পারে । কবিরঞ্জনের কাব্য দ্বারাই 

ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্ত 
গ্রপাদী সঙ্গীত সেইরূপ কাব্য নয়। 
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কাযেই হাহাতে এক রসীঁধিপত্য নাই। 
ব রসের একত্র সমাবেশ যদি কোথাও 

দেখিতে হয়, প্রসাদী সঙ্গীতেই দেখিতে 
হুইবে। এসকল কোনও কবির জীবনের 
কোনও বিশেষ অংশের বা কোন বিশেষ 

ভাবোত্তেজনার রচন1 নয় । কবিত্ব কলি- 

কার বিকাশ হইতে পুর্ণ পরিণতি পর্ধ্য্ত 
যে কালে, যে স্থানে, যে অবস্থায়, যে 
ভাব হইয়াছে সঙ্গীত সকল সেই সেই 
'রসেই অতকিত ভাবে রচিত হইয়াছে । 

'এইনূপে রচিত কাব্যেনবরসের সমাবেশ 
না থাকিলে, আর কোথাও কি থাকা 
সম্ভব ? হায়! প্রপাঁদের সঙ্গীতাবলীর 

এক চত্ুর্থাংশও যদি পাওয়া যাইত, 

প্রনাদদী সঙ্গীতরাব্য যে কেমন কাব্য, 



ও ৯ সিসি সপ 

৬২ প্রসদ প্রসঙ্গ । 
পো ৯ পি 

সহৃদয় পাঠক বুঝিতে পারিতেন। কিন্ত 
যাহ! পাঁওয়। গিয়াছে, তাহাঁর মন্মাব- 

ধারণ করিয়া অদ্যে।পান্ত পাঠ করুন 

দেখিবেন নব রসেই আপনাকে মোহিত 

করিবে। 

এই সঙ্গীত কাব্যেও একটী রসের 

প্রাধান্য আছে। সেই রসের মাম বলিলে 

কে কি বলিবেন জানি নাঁ। কারণ 

প্রসাদী সঙ্গীত কাব্যকে আমি রস-প্রধান 

বলিব, শাস্ত্রকাঁর রসশ্রেণীতে তাহাকে 

গ্রহণ করেন নাই। অশাস্ত্রোক্ত রসের 

প্রাধান্য স্বীকার যদি অন্যায় না হয় 

আমি বলি প্রসাদী সঙ্গীত-কাব্য ভক্তিরস- 

প্রধান। কেহ হয়তো! এই রসকে রস 
শব্দের বাচ্যই বলিবেন না কেহ আবার 
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ভক্তিকে নব রসের কোন এক বা ততো- 
ধিক রসের অন্তর্বর্তী করিতে বলিবেন 
কিন্তু তাহা হয়না । ভক্তি যে যে রসের 
মধ্যে থাকিতে পারে, তাহার নাম গন্ধও 
যেখানে নাই, সেই স্থানেও প্রসাদ প্রসঙ্গ 
ভক্তির প্রধান রহিয়াছে । 

প্রপাদী সঙ্গীত সংগ্রহ আরস্ত করি- 
বার সময় বুঝিতে পারি নাই, কেমন 
গুরুতর বিষয়ে হস্ত প্রদান করিয়াছি- 
লাম। এইক্ষণ দেখিতেছি যে এত বড় 
উচ্চ কাজে হাত দেওয়1 বড় অসম সাহ্- 
সিকতার কার্য হইয়াছে । . আমা 
অপেক্ষা স্থযোগ্য হস্তে এই কাধ্য সম্পা- 
দিত হইলে অনেক ভাল হইত। 

আমার অনুসন্ধান এই হইতেই শেষ 
হইল ন]। প্রসাদী সঙ্গীতকে জনসাধারণ 
কি চক্ষে দেখেন, তাহা দেখিবার জন্য 

পপ 

স্পিসিপিসপানছি বসি সি স্পা ছি এত ৯পস্পাসিঠিসিী তাস সতী 



৬৪ গ্রুসাদ প্রসঙ্গ । 

চে 

এবার এই পর্যন্ত শেষ করিলাম | অনু- 

পধুক্ততার জন্য আমি সাধারণের নিকট 
যতই কেন লাঞ্ছিত হই না, তাহাতে 
আমার কিছুই ছুঃখ হইবে না। কিন্ত 
আমার ছূর্ববদ্ধি বশতঃ কবিরঞ্জন যদি 
পাঠকের নিকট অনাদূত হুয়েন, আমার 
তাহাতেই মর্্ম।ভ্তিক ব্যথ। জন্মাইবে | 

প্রসাদ প্রসঙ্গের ভাবী সংস্করণের 

কারণ অনেকই রহিল। আরো সঙ্গীত 

পাওয়া যাইবে না এমন নহে; এবার 
অনেক সঙ্গীত বিকলাঙ্গ রহিল ; আজও 

অনেক পদের ও শব্দের মন্াবধারণ 

করিতে পারি নাই। কিন্তু ভাবী সংস্ক- 
রণের প্রয়োজন হইবে কিনা তাহাই 

প্রশ্রের বিষয় । যদি আবশ্যক হয়, আপন 

কর্তব্য কন্ম সাধ্যমত সম্পাদন করিতে 

কৃতসম্কল্প রহিলাম। 



অনুক্রমণিকা । 

প্রসাদদী-সঙ্গীতের ভাণ্ডার অক্ষয়, ইহা! 
পূর্বব বারেই বলিয়াছিলাম, যতই অন্ু- 
সন্ধান করা যায় ততই এই সঙ্গীত 
প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। প্রসাদী সঙ্গীত সংগ্রহ, 
প্রসাদ প্রসঙ্গের ছুই এক সংস্করণে শেষ 
হওয়! দুরে থাকুক, কখনও শেষ হইবে 
কিনা সন্দেহ। সেযাহা হউক, এই 
অল্নাধিক এক বৎসর কাল মধ্যে আরও 
একযষ্টি নৃতন সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। 
ইছার কতকগুলি কোঁন কোন পুস্তক 
হইতে, কতকগুলি কোন কোন বদ্ধ 
হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । 'অবশিষ্ট- 
কতকগুলি কলিকাতার সঙ্গীতোপজীবী 
ব্রাহ্মণ হইতে ক্রয় করিয়া লয় 
গিয়াছে । 

॥ উ ] 
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প্রসাদ গ্রনঙ্গের প্রথম সংস্করণে 

সঙ্গীত সকলের রাগ রাগিণী ও তাল 
ঠিক করিয়া দেওয়] হয় নাই। প্রসাদী 
সরে অধিকাংশ সঙ্গীত গীত হইতে পারে 
ইহাই বল। হইয়াছিল । কিন্তু সঙ্গীতের 
উক্ত অভাব থাকাতে প্রনাদ প্রসঙ্গকে 

সঙ্গীত পুস্তক বলিয়াই বোধ হইত না। 
এই অভাব দুরীকরণার্থে কৃতনংকল্প 
হইয়া ত্রিপুরা নিবাসী ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত 
বাবু আনন্দচন্দ্র নন্দী মহাঁশয়কে আমার 
মনন্থ জ্ঞাপন করি । তিনি অনুগ্রহ পূর্ববক 
এই বিষয়ে আমাকে সম্পূর্ণ সাহায্য 
প্রদান করিয়াছেন; তজ্জন্য আমি তাহার 
নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম। 

'এই বারেও প্রসাদী সঙ্গীতের ছুরূহ 
শব্দের.অর্থ ও কুট শব্দ ও ভাবের টীকা 
এবং ব্যাখ্যা করিতে যথাসাধ্য যত্ব করি- 
পি পা পা 

শাস্তি পাশাপাশি 

৮0354358495 
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মাছি; কিন্তু নও অনেকানেক শব্দ 
ও ভাব অটাক এবং অব্যাখ্য!ত রহিয়াছে। 

যদিচ কবিরপ্তন হমপ্রসাদ ভিন্ন দ্বিজ 

রামপ্রনাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির মীমাং- 
সায় উপনীত হইতে পারিলাম না, 
তথাপি পশ্চিম বাঙ্গ।লায় সেন রামপ্রসাদ 
ভিন্ন পুর্ধব বাঙ্গালায় একজন দ্বিজ রাম- 
প্রসাদ ছিলেন_-আমার এই সংস্ক;র 

দূর হইল না। “দ্বি্গ র।মপ্রন:'দ” ভণিতি 
যুক্ত সঙ্দগীতগুলি কবিরগ্জনের সঙ্গীতমধ্যে 
অনুপ্রবিষ্ট হইল বটে, কিন্তু আমার 
বিবেচনায় এ সকল্ সঙ্গীত দ্বারা কবি. 
রঞ্জীনের কিছুই পদবৃদদ্ধ হইতেছে না, 
বরং কতক পাগ্মাণেপদ হানি হইতেছে 

পক্ষান্তরে এক ব্যক্তির যথাসর্ধস্ব অপ- 
রের ভাগ্ডারে ন্স্ত হইতেছে। আবার]. 

দেখিতেছি ইহ1ও এক প্রক।র প্রকৃতিরই. 



পিপাসা পপি শী পল পপি প্লে পিপাসা শি পপ পপ 

ডা প্রসদ গ্রসঙ্গ। 
৯৯তম তা সমিতি লোম 

গতি। স্থতরাঁং যেমন অনেক হীনপ্রভ 
কালিদাস খরপ্রভ কাঁলিদীসে লীন হই- 
যাঁছেন ; যেমন অনেক ভীড়, ভাড়চুড়া- 
মণি গোপাল ভাড়ে লীন হইয়াছেন,সেই 
রূপ এক অল্প-প্রাণ রামপ্রনাদ এক মহা 

প্রাণ রামপ্রসাদে লীন হইলেন। 
মনে বড় বাসনা ছিল প্রসাদের বাস- 

স্থান ও সাধনার পঞ্চমুণ্ডী আসন দেখিৰ 
এই উদ্দেশ্যে ছুই জন বন্ধু সহহালি 
সহর গমন করি। তথায় প্রথমে কুমার 

হট্ট, তৎ্পরে তদন্তর্ববর্তী শিবের গলিতে 
অনুসন্ধান করিয়! জন মানবশুন্য জঙ্গল- 
ময় প্রসাদের আবাস ভূমিতে উপস্থিত 
হইলাম। দেখিলাম গ্রসাদের গৃহ প্রাঙ্গণে 

পুক্ধবিণী খনিত হইয়াছে । এমন স্থানে 
কেই বা আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়। 
দিবে এবং দ্রষ্টব্য বস্ত্-ফেখাইয়া দিবে ? 
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ঘটনাক্রমে এক বৃদ্ধ কুস্তকার সহ সাক্ষাৎ 
হইল । সে বসে বসে একটী ভগ্র প্রাসা- 
দের । ভূগর্ভস্থ ইঞ্টক উদ্ধার করিতেছিল। 

তাহার নিকট বসিয়াই আমর। কতকগুলি 
ওপন্যাসিক কথা শুনিলাম। 
সে সর্ধবশ্রথমে স্বর্ণের মহত্ব বর্ণন করিল। 

বলিল মহাশয় ! এই যাহা দেখিতেছেন, 
একি আর সেই কুমারহন্ট ? সংক্রামিক 
স্বর়ে এই দেশ ভতসন্ন করিয়াছে । পূর্বের 
এই কুমারহট্রে পাঁচ শত ঘর কুমার বাস 
করিত। এই খ্রামের মাম ফুমারহট্ট কেন 
হইল তাহাও শুমুন। একদা এইস্থান 
অতীব সম্বদ্ধিশালী ছিল। বহু পণ্ডিত ও 
জ্ঞানী গুণীর বাসস্থান ছিল । তখন নব- 
দ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলীর সঙ্গে এখানকার 
পণ্ডিতগণের সমকক্ষতা নিবন্ধন প্রায় 
পরস্পর তর্ক বিতর্ক এবং বিচার চলিত । 

৮ পপি পাক আবী বর, ৯ 



১৮ পাপাপাসপিশাা পিপ
াসা 
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পাপা, 

এক সময়ে নবদ্বীপের এক জন পণ্ডিত 

এখানে বিচার করিতে আমিয়াছিলেন। 

কুমারহট্রের পণ্ডিতগণ চক্রান্ত করিয়া 
ভাহার সঙ্গে বিচার করিবেন না এই ঠিক 
করিয়া, একজন তীক্ষবুদ্ধি ও্চতুর কুস্ত- 
কারকে তাহাদের কার্যকলাপ পধ্য- 

বেক্ষণ করিতে নিযুক্ত করেন। 

ব্রা্দণ পণ্ডিতগণ শজিন! ফলে দাল 
| রন্ধন করিয়! আহার কারতে বলিয়াছেন । 

শজিন! ফলের এক এক খণ্ড একাধিক 

ধার মুখে দিতে দেখিয়া! সেই কুভ্তকার 
বলিল, ছিছি আপনার পণ্ডিত হুইয়। 
উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন । আপনাদের সঙ্গে 
আবার পণ্ডিতগণ কি বিচার করিবেন? 

এই সুত্র ধরির1 সেই কুম্তকারই তাহা- 
দিগকে নিতীন্ত অপদস্থ করে। এইরূপে 
কুম্তকার হইতে পণ্ডিতগণ হটিয়া গেলেন 

সি 

৯ এসপি 
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বলিয়া স্থানের মাম কুমারহষ্ট হইয়াছে। 
এই গল্প কতদূর সত্য বলিতে পারি না, 
কিন্ত হালিসহর যে এক সময় বাস্তবিক 
অতি সমুন্নত ও সম্পন্ন অবস্থায় ছিল 
তাহাতে কিছু সন্দেহ হয় না। ভগ্নোম্মুখ 
প্রাকার ভূলুষ্টিত প্রাসাঁদ জীর্ণ শীর্ণ ম্বে 
মন্দিরাদি কুমাঁরহট্টের পূর্ব এশ্বর্য্যের 
সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । ১৮৫৯-৬০' 

ধ্টান্দে প্রাছুর্ভত কৃতান্তচর সংক্রামক 
জ্বর হালিসহরকে এক প্রকার জন শুন্য 
করিয়া! গিয়াছে। 

তদনস্তর উক্ত কুস্তকারই আমাদিগকে 
প্রসাদের বাসস্থানের বিশেষ বিশেষ স্থান 
প্রদর্শন করিয়া দিল । | 

দেখিলাধ ভাঁহার পঞ্চমুণ্ডী-সাধনাসন 
এক্ষণও একটী দোলমঞ্চের ন্যায় বিদ্যমান 
আছে; কিন্তু এরগু,ভাগ্ডির প্রভৃতি দ্বারায় 
পাপা পা পপ পপ পিসী ০ 



২ ঞাসাদ প্রসক্গ । 
স্তিমিত ইস্ট রসি লস সত ৭ 

সমাচ্ছা্দিত হইয়। বন্য পণুুর আবাস ভূমি 
হইয়াছে । শুনিলাদ ইতিপূর্বে হিথ্ু 
গায়ক মাত্রেই এই আমন সমীপে আসিয়া 
সঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন করতঃ আসনের ভূমি 
মন্তকে ও জিন্বাগ্রে প্রদান পূর্ববক আহুত 
স্থানে গান করিতে যাইত । শুনিলাম 
কোন কোন গায়ক একবার কোন স্থানে 

পরাজিত হইয়া এই আসন সমীপে হত্যা 
দিয়া পরে কৃতকার্য হইয়াছেন। এই 
ত্রয়োদশ বঙ্গাব্দের ঘোর ধশ্ম প্লাবন সম- 

য়েও এতাদৃশ হীনাবস্থাপন্ন প্রসাদের 
সাধনাসন সমীপে কেহই মল মুত্র ত্যাগ 
করিতে সাহসী হয় না। অনেকে এই. 
সকলকে কুসংস্কার বলিবেন, আর যাহার! 
এইক্সপ করে, তাহাদের কুসংস্কার আছে 
সত্য ;কিন্ত সাধকবর কবিরঞ্জনের সিদ্ধির 
আমনকে ইহা অপেক্ষা আক সম্মান 

পি শী শিস ৮০০ ৫»... সস... ০ সস 
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করা আমার উচিত বোধ হয়। বদয়িফা- 
শ্রমন্ ব্যাসাসন, হিমাচল কুঠরস্থ বশি- 
ষ্াসন, চিত্রকুটস্থ ভরদ্বাজাসন যেরূপ 
পৃণ্যভূমি, কুমারহট্টের প্রমাদাসনকেও 
তদপেক্ষা কোন অংশে হীন মনে কর! 
উচিত নয়। 

কিন্তু হায়! আমর! কিরূপ স্বদেশ ও | 
| স্বজাঁতি বিমুখ জাতি! আমরা স্বার্থসাধনে, 

স্বনামের ধ্বজ! উড্ডীয়নে ও পরাজিত পদ- 
লেহনে কিরূপ তগুপর !হায়! বগদেশের 
নগরে নগরে বঙ্গের ধনে কত বিদেশীয় 

প্রতিমূর্তি, বিজাতীয় নামের ভজনালয়, 
বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপিত ইই- 
যাছে এবং হইতেছে; আর বাঙ্গালীর 
শিরোরত্ব স্বরূপ রামমোহন রায়ের সমা- 
ধিস্থানে পরদত্ত একটী ক্ষুদ্র মন্দির ব্রিষ্টল 
নগরে স্থাপিত হইল !! দুষ্ট, ছুশ্চরিত্র ও 

শসা 



শে নি 
পপ টার ১ 

14ধ8 গ্রসাদ গ্রসঙ্গ | 
পি পাস্তা ৯ পাপ পাস 

' ধন্মত্রষ্ট ব্যক্তির নাম সমুচ্চারিত হইতে 
না হইতেই সহস্র সহত্র টাকা সংগৃহীত 
হইয়। তন্নামে প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত হইল, 
আর এতকাল মধ্যে “প্রসাদ গ্রামাদ” ব1 

“রামমোহনালয়ের”ঁ মাম একবারও 

বাঙ্গালীর মুখে আমিল না!! কেনই 
আসিবে ? প্রসাদ-প্রাসাদ বা রামমোহশ 

নাঁলয় সংস্থাপনার্থে অর্থৰান করিলে লাভ 
কি? তাহাতে আমার নামে “ক? অক্ষর 
টাও সংযুক্ত হইবে না। রামপ্রসাদ বা. 
রামমোহন সমাধিসমুখ্িত হইয়া তো 
আমাকে ভেজে নিমন্ত্রণ করিবে না।, 
তবে অর্থ দিব কেন? 

জানি না বঙ্গের এই ছুর্দমতি ও দুর্দশা 
কবে ঘুচিবে। জানিন! বাঙ্গালী কবে 
স্বদেশ ও স্বজাতির সম্মান করিতে 

শিখিবে। জানিনা কবে প্রনাদের আমগো- 
পলাশ 
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স্টিল 

পরে প্রসাদ-প্রাসাদ প্রতিঠিত হইবে । 

কবিতা । 
প্রসাদ /প্রসাদগুণ * করি সংবরণ। 
পলালি কোথায় ? কালী-ভক্ত-বিনোদন 1! 
হে কবিরঞ্জন ! “বরপুনত্র কালীকার*। 
কাল-স্থৃত, তবু হলি কাল অধিকার ! 
হারে কাল! তোর কি রে নাই কালাকাল ? 
কবিকে কবলে আরো করিস সকাল ॥ 
স্ধীবর সাধু কবি, শ্রীকবিরঞ্জন। 
নিদয় হৃদয়! তার করিলি হরণ !! 

. * গ্রসাদগুণ-- গ্রাঞ্জলতা। প্রসাদের রচনার 
গ্রসাদ-গুণের অভাব নাই । কিন্তু অপ্রণঞ্জল রচনাও 
যথেষ্ঠ আছে। এখানে “প্রসাদণ্ডণ” ছুই অর্থে ব্যব- 
হার করা গিয়াছে । যে সকল কবিতা প্রসাদণ্ডণ 
সম্পন্ন সেই স্থলে গুণ 'পরিচ্ছেদের প্রসাদগ্ডণ তদ্ধি- 
পরীত স্থানে প্রসাদের নিজগুণ--যাহা তিনি নিজেই 
বলিয়া গিয়াছেন £-_ 

“কালী কিস্করের কাব্য কথা বুঝা ভার । 
বুঝে কিন্তু সেকালী অক্ষরহৃদে যার ॥”-কালী-কীর্তন 



॥ 
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প্রবয়ে পাষাণ ধার ললিত সঙ্গীত । 
আবাল বনিতা' বৃদ্ধ গায় যার গীত ॥ 
যাহার সঙ্গীত আজো প্রতিদিন ক্ষণে । 
জীবিকা যোগায় দীনহীন জনগণে ॥ 
ষাঁর মুখে শুনে সে মধুর লয় তান। 
ধিগলিত ক্রুরকর্মা সিরাজের প্রাণ। 
রচিল৷ সঙ্গীত যিনি কথায় কথায়। 
যাহা চাঁও তাহারি উত্তর কবিতাস্ব ॥ 
কবি-মনোবিমোহন যাহার রচন। 
অযাচিত রাজোপাধি শ্ীকবিরঞ্জন ॥ 
যার নামে স্বর * আছে ভারত মাঝার। 
হায়রে জীবনী তার খুজে মেলা ভার ॥ 
বঙ্গীয় কবির এত-_-এত অল্প মান। 
কবিরঞ্জনের হায়! কে লয় সন্ধান ॥ 

কযা 

রামপ্রসাদী হবর। 

অগ্ জনপদে যদি জন্মিত প্রসাদ । 
গুনিতাম কত যশোবাদ সাধুবাদ ॥ 
হ'ত কত তাহার কাবোর সমাদর । 

সোনালী রঙ্গীণ বই ঝাধান সুন্দর 
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অশ্লীল হইত শ্লীল পরভাষ! সাজে। 
হইত উদ্ধৃত কত পাঠ্য বই মাঝে ॥ 
থাকিত কবির ছবি, কাব্যের সন্থুথে। 
বিস্তার জীবনী পড়িতাম মন সুখে ॥ 
হত বিধি বঙ্গেতে প্রসাদে জন্ম দিলে । 
ন্যাধ্য ষশৌভাগ যথ! সহজে না মিলে ॥ 
তাই জন্ম-মৃত্যু-শক, মাস, দিন, বার। 
প্রভৃত প্রয়াস সত্তে মিলিন না আর ॥ 
কি ছুথ ! কি লাজ! মরি এমন কবির। 
তনয়ে জনক কেহ করিয়াছে স্থির * ॥ 
কোথায় জনম, কোথা শৈশব হরণ । 
কোথায় কেমনে কোন্ বিদ্যা অধ্যয়ন ॥ 
জীবনের কোন্ অংশে বিয়োগ পিতার। 

' কখন কি ভাবে নিল! সংসারের ভার ॥ 
কবিত্ব-কমল-কলি ফুটিল কখন। 
স্থির নিদর্শন মরি ! আছে কি এমন !! 
হায় !_-কাটিল জীবন স্ত্র কাল খর ধারে। 
ভালিল জীবনী-তরী কাল-পারাবারে ॥ 

* কোনজীবনাখ্যায়ক এমন ভ্রমে পতিত হইয়াছেন 
যে রামপ্রসাদের পুত্র রামছুলাল সেনকে অসন্দিগ্ধ 
চিত্তে তাহার পিতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন 1! 

০৯ তি 



৭৮ . গ্রসাদ প্রসঙ্গ । 

অনন্ত কুটিলা গতি কালের এমন। 
অলক্ষিতে লয়ে চলেযা পায় যখন ॥ 
কালের তরঙ্গ তুঙ্গ গভীর গজ্জনে। 
ভাবি হতে ভূত সিন্ধু পড়িছে সঘনে॥ 
বর্তমান কালের অস্তিত্ব কোথা আর। 
দেখিতে দেখিতে ত।বী ভূতের মাঝার ॥ 
তাবী-সিন্ধু-ভীম-বীচি ভীষণ নিস্বনে | 
বজ বিচুর্ণিত করে গ্রচণ্ড চাপনে ॥ 
এ তরগগ সঙ্গে তরী ভাসিয়াচলিল। 
ইতস্তত: সঞ্চালিত সচল সলিল ॥ 
রত্বগর্ভ সে জীবনী তরণী রক্ষণ । 
করিতে তথন ন।হি ছিল এক জন ॥ 
একে একে নাশ হলো গভের রতন । 

দৃষ্টির অতীত পথে হইল গোপন 
ক্ঞাতি-স্বত্ত রক্ষা তরে স্থুকবি ঈশ্বর । 
প্রেরিলা সন্ধান ছুত বহু অতঃপর ॥ 
পরিশ্রমে শিরোঘাম পশিল চরণ । 

তবেতে৷ পাইল! গুপ্ত ধনে গুপ্ত ধন ॥ 
“কবিরাজ হয়ে তিনি হন কবিরাজ ।* 
প্রসাদ অগ্রজ কবিরাজ-কবিরাজ ॥ 
কবি ভিন্ন কে করিবে কবির সম্মান । 
অরসিক রস কথ! শুনে ঢাকে কাঁণ॥ .. 

লি 

| 



গসাদ প্রসঙ্গ । ৭ 

সামীগ্যেকি হয় সামগ্পীর সমাদর । 
পরে কি প্রস্থন-হার শ।খার বানর ? 

কবা সুধা কবি ভোগ্য অন্ত যোগ্য নয়। 
শ্ীকল সুফল কাঁককখনকি কয়? 

কবি তেই কাবা, আর জীবনী সংগ্রহ 
প্রকাশন। গ্রভ।কর কর অহবহঃ ॥ 

প্রক।শিন।, কিন্ত ক।ল-ক্ষতি স্প্রচুর | | 
হইলন।-হইবেকি ? হায় আর দূর ॥ | 

পুন2-যখন কণ।ল কাল-ঘোর গভঞ্জন। . 
গ্রহারে ডীবন তরু হয উন্মুলন ॥ | 
ভীবন-বিটপীরুহা ভীবনী বল্পরী। 
ব।হন-বিছ্যত! হয়ে গেল গড়াগড়ি। 
তথ! কাল চতক্রত্র সঘন 'অ।বর্তন। 

'নিপীড়িল দযূল মে লতিকা জীবন ॥ 
তাকেও প্রবল ঝঞ্চা প।কশাট বলে। 
উড়ায়ে ফেলিল লয়ে বিস্বৃতির জলে ॥ . 
বহমান শ্রেতঃ সহ্ ব্রততী চলিল। 

হাঁয় তাকে দেখয়াও কেহ না ধরিল ॥ 
শতাধিক বর্ষ পথে লইল যখন । 
ঈশ্বর ধরিলা কর করি প্রসারণ ॥ 
রোপিলা জীবনী বল্লী যত্রজল দিল] .. 
প্রভাকর থরকরে পুনজ্জীব নিল! । . 



৮০ গরসাদ গুপক্ষ। 

ব।চিলা জীবনী, কিন্তু ভীষণ গ্রহারে। 
কত স্থান ছিন্ন ভিন্ন হার ! একেবারে ॥ 
কাল ক্ষয় কলঙ্ক রয়েছে বহুতর । 
রহিয়াছে --যাইবে কি 1--তাহার উপর ॥ 
ছিন্ন মূল, ছিন্ন ফুল, শীর্ণ কলেবর। 
দেখে সে জীবনী কার না পোড়ে অন্তর । 
যশোরত্ব ছিল সেই স্বর্ণ লতিকায়। 
প্রভঞ্জন গ্রতিমাতে ছড়ে পড়ে যায় ॥ 
রতনে যতন করে কেহ ন| তুলিল। 
তুলিবে কি? ছিল. কিনা ? তাহাও ভূলিল ॥ 

এইতো রে পোড়া পৃথিবীর আচরণু। 
গুণীকে জীবনে কেহ মানে না কখন ॥ 
তা হলে, হোমার কি রে জীবিকার তরে। 
কবিতা গাইয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে ॥ 
যাহার জনম স্থান বলে সপ্তগ্রাম। 
এখন নিয়ত পরস্পরেতে সংগ্রাম ॥ 
তবে কি মিলটন্ “পেরেডাজ লষ্ট” তার । 
আমাদৃত দেখি, মরি ! কবিত্ব ভাগার ॥ 
তুচ্ছ শত টাকা পেয়ে স্বত্ব করে দাল। 
যে বহীবিক্রয় করে ধনী টম্ সাঁন্॥ 
তাহলে কিফালীদাস ফুলমালা! তরে। 
কবিতা ফালা কুন্ম আহা! বিনিমন্ত কয়ে ? 

৯৯০৯পাস লিপি সছর্ণাডি ৯ 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । 

ত৷ হলে প্রসার্দী-গীতি কাব্য স্ুধাময়। 
একে একে পাইতে কি পারিতো রে লয়॥ 
তবে কি সাধক কবি প্রসাদ গ্রসঙ্গ। 
হেলায় হারায়ে আজ বিলাপে এ ৰঙ্গ ॥ 

৮১ 



্পাপপসপ্ 

সাধকবর কবিরগুন রামএ্রনাদ 
সেনের জীবন চরিত । 

সম্ভবতঃ ১৬৪০-১৬৪৫ শকের মধ্যে 

স্্প্রসিদ্ধ হালিনহর পরগণার অন্তর্বর্তী 
কুমারহট্ট * গ্রামে বৈদ্যকুলভূষণ “কবি- 
রঞ্জন” রামপ্রসাদ সেন জন্ম গ্রহণ করেন। 

রামপ্রসাদের বংশাবলী সন্বন্ধে নানা” 
রূপ গণ্ডগোল হইয়াছে। তন্নিবারণ পক্ষে 

। তাহার নিজ বাক্য যতদুর বিশদ, অন্য 
কিছুই সেরূপ নহে। অতএব তীহার 
প্রধান কাব্য “কবিরঞ্জন বিদ্যাত্ন্দরের” 

স্থানে স্থানে, তিনি যে আপনার পূর্ব" 

ৃ 

| * কুমারহট্ট-_সাধারণতঃ কুমারহাটা। জানা 
1 শেল যে পূর্বে এস্লে বহুসংখ্যক কুন্তকাত্র বাম 
করিত। তাহার নিদর্শন স্বচক্ষে দর্শনও করিস্াছি। 

। বোধ ভয় এখানে কুমারের হাট ছিল বলিয়াই সাধু 
ভাষায় কুমারহষ্ট নাম হইয়াছে । এতৎ সম্বন্ধে একট 
স্বন্দর উপাখ্যান অন্ুক্রমণিকাতে দ্রষ্টব্য । 



সস 

১৬ পপ কপ শিপ 

গ্রপাদ প্রসঙ্গ । ৮৩ 

।শ্সলািলীন তিতাস পািতিসিবসতাসপাসিসি৫ ০২৯৫ উস্িসপিউরাসি
সটসিপাছিতসিলাসিি সিসি সিসি পিস্পি সপ সিস্পসি এ স্পা সি পসত ৯ স্পা এ ইতি 

পুরুষ ও পুত্র কনদি স্বজন বর্গের পরিচয় 
বর্ণন করিগ়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্ধত 

। হইলঃ-_ | 
| 

“ধন হেতু মহাকঝুল, পূর্বাপর শুদ্ধমূল, 

তি বাসতুল্য কীন্তি কই। 
দানশীল দয়াবস্ত, শি, শান্ত, গুণানস্ত 

গ্রসন্না কালীকা কৃপামহই ॥ 
| সেই বংশ সমুদ্ভূত, ধীর সর্ব গুণ ঘুত, 

ছিলা কত কত মহাশয় । 
| অনচির দিনাস্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর, 
ূ দেবী পুত্র সরল হৃদয় ॥ 
| ভদঙ্গজজ রাম রাম, মহাকবি গুণধাম, 
ৃ সদা যারে সদয়! অভয়া। . 
ূ গরসাদ তনয় তার, কহে পদে কালীক।বু 
| কগাময়ী যি কুরু দয়া” ॥ 
।. কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর (৫৬,১৪৮,১৭০, ১৮৭,পৃ2) 

“জোোষ্ঠা ভগ্মী ভবানী সাক্ষাৎ লক্মী দেবী। 
খার পাদপদ্ম আমি রাত্র দিবা সেবি ॥ 
ভগ্মীপতি ধীর লক্গ্দী নারায়ণ দাস। 

15 পরম বৈষ্ণব কলিকতায় নিবাস ॥ 



-৮৪ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
সপস্িপিসিিসপসিপািপাস্পিতিি ঠাস পাস 

ভাগিনেয যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম। 
আমাতে একান্তি ভক্তি সর্ব গুণধাম ॥' 
সর্ববাগ্রজা ভগ্মী বটে শ্রীমতী অস্থিক! । 
তার ছুঃথ দূর কর জননী কালীকা! ॥ 
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । 
তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা জগন্মাতা;॥ 
জগদীশ্বরকে দয়! কর মহা মায়া । 
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া ॥ (এ ১৮৫ পৃঃ) 
“শ্রীকবি রঞ্জনে মাতা কহে কৃতাগ্জলি। 
শ্রীরাম ছুলালে মাগো দেহি পদধূলি ॥” 

(এ ৬৬, ১১৯, ১৮৫ পৃঃ) 
শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ধ জ্যেষ্টা সুতা । 
শ্রীকবিরঞ্জনে ভনে কবিতা অদ্ভুতা /এ(১০১পঃ) 

বাসস্থান সম্বন্ধে 3 

“ধরাতলে ধন্য সে কুমারহষ্ট গ্রাম। 
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীট রামক্ক্চ ধাম ॥ 
শ্রীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশ পুত্রী যথা । 
নিশাকালে চরিতার্ধ শ্রীরঞ্জন তথ! ॥” 

এতদদুষ্টে ইহা৷ স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয় যে তিনি মির্দোষ স্বংশে জন্ম এহণ 

্পপপিশ্পীশীিশ শী শি তি পিপিপি 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ৮৫ 

করেন। সেই বংশের আদিপুরুষ কৃত্তি- 
বাস। “ধনহেতু মহাকুল”এবং পানশীল 
দয়াবস্ত' এই বাক্য দৃষ্টে ইহাই অনুমিত 
হয় যে সেই বংশ এশ্বর্ধ্যশালী ছিল এবং 
'বংশধরগণ দানশীল ও দয়াবান ছিলেন 
কিন্তু রাম প্রনাদের পিত। বড় সম্পতিশালী 
ছিলেন এমন বোধ হয় না। 

কবিরঞ্জনের পিতামহের নাম রাে- 
শ্বর মেন এবং পিতার নাম রাম রাম 
মেন। রাঁম রায় সেনের ডুই পরিণয়। 
প্রথম! স্ত্রীর গর্তে একমাঞ্ পুত্র জন্মে 

তাহার নাম নিধিরাম। স্বিতীয়ার গর্ডে 
চারি সন্তান । তম্মধ্যে ছুইটী কন্যা,ছুইটী 
পুত্র । প্রথমা অন্থিকা, দ্বিতীয়! ভবানী, 
তৃতীয় রামপ্রসাদ, চতূর্ধ বিশ্বনাথ । কলি- 

কাতাবাপী লম্মীনারায়ণ দালের সহিত 
রাম রাম সেনের দ্বিতীয়! কন্য। ভবানীর। 
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বিবাহ হয়। তাহার গর্তে জগন্নাথ এবং 

কৃপারাম নামক দুই পুত্র জন্মে। রাম 
| প্রসাদের বৈমাত্রের ভ্রাতা নিধিরাঁম, 
৷ সর্ধ্বাগ্রজ! ভগ্রী আম্বিকী ও সর্ববান্ুজ বিশ্ব- 
নাথের সম্বন্ধে আরকিছু জানা যায় নাই। 
রামপ্রপাদের রামছুলাল নামে পুত্র এবং 

ৰ পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামে ছুই কন্যা 
'ছিল। 

. এই বংশাকলী আমরা রামপ্রসাদের 

স্বহস্ত হইতে প্রাপ্ত হইতেছি। অন্যাপি 
৷ রামপ্রসাদদের যত জীবন চরিত লিখিত 
৷ হইয়াছে তাঁহার কোনটীতেই এতদতি- 
৷ ক্রামক কোন কথাই দৃষ হয় না| কিন্ত 
: আমি এবার রামপ্রসাদের বাসভূমি পরি- 
| দর্শন করিতে গিয়া ও তাহার বর্তমান 
বংশধরগণের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়। 
একটা অতি প্রধান ঘটনা, অবগত হুই- ঃ 
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1 রাছি, সেইটা এই যে রামপ্রসাদের রাম 
ছুলাল নামক একমাত্র পুত্র ছিল এমন 
নহে। রামমোহন নামে তাহার আর এক 
পুত্র ছিল। এই উভয় রামছুলাল সেন 
ও রামমোহন সেনের বংশধরগণ বর্তমান 
আছেন । কিন্তু রামমোহন সেনের বর্ত- 

[ মান সন্তানগণই একটু কু সচ্ছন্দাবস্থাপন্ন। ।. 
ণ রামপ্রসাদের বংশস্বলী জীবনচরিতের 
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শেষভাগে প্রকটিত হইল, তাহা দর্শন 
করিলেই বিশেষ জর্মন যাইবে । 

এই স্থানে স্বভাবতঃই (ই প্রশ্ন হনে 
যে, যে রামপ্রসাদ ভাই, ভু, ভিপি 
ও ভাগিলেযঞন্তরও নাউলেখ করি- 
যাছেন এবং আপনার ভিনচী সন্কানেরও 
নাস উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অপর 
একটী পুত্র থাকিলে, নু্.ল্লেখ করি- 
লেন না কেন ? এই প্রচ্জ, অবিকল এই 
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ভাষায় জামি কবিরগ্নের গ্রপৌত্র, রাম 
| মোহন সেনের পোত্র,জীযুক্তবাবুগোপাল 

কৃষ্ণ সেন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি। 
তদ্ত্রে তিনি বলিলেন যে “কবিরঞ্জন 
বিদ্যানুন্দর ” রচিত হওয়ার পরে ভীহার 
পিতামহ জন্ম গ্রহণ করেন, স্থতরাঁং উক্ত 
পুস্তকে তাহার নামের উল্লেখ নাই। 

বদ্ধ বয়সে কবিরঞ্জনের স্ত্রী গর্ভবতী 

হইলেই আজো! গৌসাঁই বলিয়াছেন 
“তুমি ইচ্ছাস্থাখে ফেলে পাশা কাচায়েছ 
পাকা গুটী” এইরূপ হইলে দর্ধবাজ্যেষ্ঠ্যা 
কন্যা পরমেশ্বরী, মধ্যম পুত্র রা'মছুলাল 
এবং তৎকনিষ্ঠ৷ কন্যা জগঘীশ্বরীর পরে, 
রামমোহন সেন রুবিরঞ্জনের সর্ধ্ব কনিষ্ঠ 
সম্তাম ছিলেন। '. | ূ 

 প্ামশ্রসাদ বাল্যকালাবধি নিয়মিত- 
রূপে শিক্ষ। প্রাপ্ত হইয়া বাঁলালা, সংস্কৃত, 
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পারস্য ও হিন্দি ভাষায় অভিজ্ঞতা লীভ 
করেন। তিনি কৌলিক চিকিৎসা ব্যবসায় | 

1 শিক্ষা করেন নাই। দ্বাবিংশ বতসর বয়” 
| ভ্রম কালে তিনি দার পরিগ্রহ করেন। 
7... এইরূপ কথিত আছে যে যৌবনের 
| প্রারস্তেই পিতৃ-বিয়োগ বশতঃ সংসারের 
| সমস্ত ভার তাহার উপরে ন্যস্ত হয়। |. 
৷ ইতিপূর্ববেই আন্মুমানিক ষোড়শ বর্ষ 

বয়সে তাহার নৈসর্গিক কবিত্ব শক্তি ও ; 
ঈশ্বরানুরক্তি পরিলক্ষিত হয় । প্রসাদের 
জীবন সাংসারিক কোন সুখ-সম্ৃদ্ধি সাধ- 
নার জন্য নয় ইহ! প্রথম হইতে স্পঞ্ট 

| বুঝা গিয়াছিল। অকস্মাৎ পরিবারের 
ভার তাহার উপরে পতিত হওয়াতে 

কিংকর্তব্য-বিমুঢ় প্রায় হুইয়াই যেন, 
তিনি চাকুরী নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । 
এই সময়ে কলিকাতার কোন এক 



1টি শী শীলা 

1 

| ৯০ গ্রসাদ গ্রসঙ্গ | 

সপ ীশীশিপীও শিপসশ 4 ৩ 

| এলিট! 
এঙ্বধ্শালী বস্তির ভবনে এক শি ূ 
পের কন্মে নিযুক্ত হয়েন। বিষয় কন্মে তাঁ-। 
হা'র বড় মনোনিবেশ হইতই না। তাহার 
জীবনের প্রথম মোপানেই তিনি এইরূপ ূ 
সাধনানুরক্ত ও বিষয় ম্পৃহা-পরিশৃন্য ৷ 
ছিলেন যে সাংসারিক কন্ম করিতে কিসে 
কি করিয়। ফেলিতেন তাহার উদ্দেশ ও 
পাইতেন না। তিনি যে খাতায় মহাজনী 
হিসাবাদি লিখিতেন, তাহারই প্রত্যেক 
পৃষ্ঠার অবশিষ্ট স্থানে অমংখ্য ছূর্গ| ও 
কালী নাম এবং ভক্তিরম পরিপুরিত 
সঙ্গীত পূর্ণ করিয়া রাখিতেন। 

* এই ব্যক্তি কে তাহা ঠিক করা যাইতে পারে । 
নাই। জনশ্রুতি এইরূপ যে, দেওয়ান গোলোকচন্ত্র | 
ঘোষালের ভবনে তিনি এই কর্মে নিধুক্ত হন। কেহ 
বলেন যে '৮ নবরঙ্গ কুল[ধিপ ছুর্গাচরণ মিত্রই তাহার : 

| প্রভু ] | 
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এক দিবস তাহার উপরিস্থ কম্মচারী 
: এ খাতা দেখিতে পাইলেন এবং রাম- 

প্রসাদের কীর্তি দেখিয়! অতিশয় ক্রোধের 
সহিত সেই খাতা স্বীয় প্রভূর নেত্রগো- 
চর করিলেন। 

কোন্ ছুর্লক্ষ্য সুত্র অবলম্বন করিয়া 
দুঃখ দুর্দশা উপস্থিত হয় ইহা যেমন 
মনুষ্ের অপরিজ্ঞেয়, কে!ন্ সৃক্ষম সূত্রে 
সখ সৌভাগ্যের উদয় হয় তাহাঁও তেমনি 
জ্ঞানাতীত | প্রসার জীবনের এই 
ঘটনাটা নেত্রগে।চর হইব! মাত্র পাঠকের 
এই প্রতীতি জন্মেযে এই অপরাধে 
প্রভূ তাহাকে অবমানিত ও অপদস্থ 
করিবেন । কিন্তু ঈশ্বরের কেমন অভাঁব- 
নীয় নিয়তি! বিধাতার কেমন নিগৃঢ় 
নির্ববন্ধ ! এই ঘটনাই প্রসার্দের জীবন- 
শ্রোতের পথ পরিষ্কার করিল!! এ ধনাঢ্য 

এপি তি 



ব্যক্তি অতীব ধীর, গুণগ্রাহী ও ঈশ্বর 

পরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি প্রসাদের 

লিখাগুলি অভিনিবেশ পূর্ধধক আঁদ্যো- 
পান্ত পাঠ করিলেন । সর্বশেষে “আমায় 
দেও মা তবীলদারী” ইত্যার্দি ১ম সং- 
খ্যক সঙ্গীত পাঠ করিয়া একেবারে 
বিশ্মিত ও বিমুগ্ধ হইলেন । 

ক্ষুদ্র একগাছি খড় সঞ্চালন দেখিয়াঁই 
বায় কোন দিকে বহিতেছে ঠিক করা 
যায়। এই একটীমাত্র সঙ্গীত দেখিয়াই 
তিনি বুঝিতে পারিলেন যে প্রসাদের 
জীবন বৈষয়িক বা মহাজনী খাত লিখা 
অপেক্ষা অনেক উচ্চদরের কার্য্যোপ- 
বেশী । তিনি অমনি তাহাকে নিকটে 
আহ্বান করিলেন এবং কি জন্য এই 
দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন তাহার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, রাম প্রসাদ বিনীত- 
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ভাঁবে আপন সাংসারিক অভাব জানাই- 
লেন। ইহাতেই তিনি স্বকীয় বদান্যতা 
ও উদারতা গুণে, মাসিক ত্রিশ টাঁকা 
বৃত্তি নির্ধারিত করিয়৷ দিয়া প্রসাদকে 
এই বলিয়। বিদায় করিলেন যে--“আপ"- 
নার আর অনিত্য সংসার চিস্তায় অন- 
বরত ব্যাকুল হইবার কোন প্রয়োজন |. 
নাই । আমি আপনাকে যথাসাধ্য কিঞ্িৎ 
মাসিক বৃত্তি প্রদান করিব, তল্লাভে পরি- 
তুষ্ট হইয়া গৃহে বসিম্ন। নিশ্চিন্ত মনে 
দিনপাত করুন। আপনার পদার্পিত 
পদবী লাভ করা লোকের প্রার্থনীয়। 
তাহা হইতে বিরত করা আমার কোন 
ক্রমেই কর্তব্য নহে। 

এই বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া রাম প্রসাদ 
ংসাঁরের ভার মুক্ত হুইলেম। তাহার 

ঈশ্বর-প্রেম-পিপাস্থ মনচকোর এখন অর্ধী- 



পা কী ৮ পপ পপ পপ সপ নদ পাপন আপ পম ২৩ 

৯৪ গরসাদ গ্রসঙ্গ। 
পা সিপপাছিতসিপাস্পিসির সত আসিস এসতিপাস্পসপি স্পস্ট সিসি শস্পিস্ পিস্পিসিপসিসপসিপ সি স্পসপ্্সসপি সি সস্পা অপসপাা রা 

নতারূপ পিঞ্রর মুক্ত হুইল। টান 
বাটা যাইয়৷ তন্ত্রোক্ত পঞ্চমুণ্তীক্* আনন 
সংস্থাপন পূর্বক নিয়মিত সাধনায় প্রবৃত্ত 
হন । স্বাধীনতা কবিত্ব-প্রসু;ঃ স্ৃতরাং 
এই হইতে প্রনাদের কবিতা-কুঙ্থমরাজি ৷ 
ঈশ্বর ভক্তি-গুণে গ্রন্থিত হইয়৷ তাহাকে 
ও সর্ববলাধারণকে পরমানন্দ বিধান: 
করিতে লাগিল। তিনি শক্তি বিষয়ক, 
সঙ্গীত, সংকীর্ভন ও সাধন ভজনালয় | 
অহোরাঁত্র অতিবাহিত করিতে লাগি-। 
লেন। কাব্য, ভজন, বন্দনাদি ব্যতীত 
কেবল কালী বিষয়ক সঙ্গীতই লক্ষাবধি 
রচনা! করিয়াছিলেন । ূ 

রাম প্রসাদ যখন বৃত্তিপ্রাণ্ত হইয়া । 
স্বগ্রাম কুমারহট্রে বাস করিতেছিলেন, 

*দর্প, তেক, শশ, শৃগাল, ও বৃমুণ্ডে পঞ্চমুত্তী 
আসন প্রস্তত হয়। কিন্ত রাম প্রসাদের আসনতলে 

সিশ্ুর ম্ডিত পাঁচটা নর সুণ্ড প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে।, 



প্রসাদ প্রসঙ্গ | ৯৫ 
৮১৮৯৪ তাস পসিপাস্পি সি সি সানপিনি পাসপাম্পিশি সপ সিসির সপসিসপাসিাস্পস্টিসপসিপ সপ পি সিস্পিশিসপস্পিস্পািস্পিস্পিনসপাসিপিসিত স্লিপ সিাস্পিটসিসি পা সি মি 

মহারাজ! কুফ্তচজ্র তখন তাহার গুণ 

বত্বার পরিচয় প্রাপ্ত হন। নিজ অধিকার 

কুমারহট্টে কৃষ্ণচনগরাধিপের একটী ধর্ন্মা- 
ধিকরণ ও বায়ু সেবনালয় ছিল । অব- 
সর কালে তিনি তথায় আসিয়া বিশ্রাম 

স্বখ ভোগ করিতেন। এই সময়ে রাম 
প্রসাদের সহিত নানাবিধ বিষয়ের আলো ৷. 

1 চনা করিতেন | ক্রমে ক্রমে তাহার শক্তি 
ভক্তি, বিষয়-বাননা-পরিশুন্যত।,) ওদার্য্য 
ও কবিত্ব দর্শনে অতিশয় আহ্লাদিত 
হইলেন। 

তিনি রাঁম প্রসাদকেও রায়গুণাঁকরের 
ন্যায় আপন সভাসদ করিতে প্রস্তাব 
করিলেন, কিন্তু রাম প্রপাদ তাহাতে 
সম্মত হইলেন না। তাহার হৃদয় আর 
কোনরূপ অধীনত স্থীকার করিতে ব! 
কাহাকেও ভয় করিতে গ্রয্ুত ছিল-ন]। 
লাশটি? 



৯৬ প্রসাদ এসঙগ। 

৯ত 

কেবল য় করিলে যারে না থাকে 
অন্যের ভয়” তাছারই অধীন হইয়! পড়ি 
যাছিল। 

যাহা হউক গুণের উপযুক্ত ুরক্কারক 
এবং বিদ্যার প্রকৃত উৎসাহদাত। রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্র ইহাঁতে বিরক্ত ন! হইয়া'রাম প্রসা- 
কে ১০০ বিঘ। নিক্কর ভূমি ও কবিরঞ্জন 
উপাধি প্রদান করিলেন । রাঁজদত সনন্দে 
এইরূপ লিখিত আছে-গ্গর আবাদি 
জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়! পুত্র পৌত্রাদি 
ক্রমে ভোগ দখল করিতে থার ।* 

ত্রিশ টাক! মালিক বৃর্তি এবং শত 
| বিঘা নিক্ষর ভূমির উপসত্ব ভিন্ন তাহার 
| মায় বৃদ্ধির আরে উপাঁয় ছিল। ম্থল- 
| লিত প্রসাদী সঙ্গীত শ্রবণে এবং মনো" 

রপ্স রচন। দর্শনে সকলেই মুগ্ধ "হইত । 
লী & কবিতার পননো্ন হইলে 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ৯৭ 

সকলেই রাম প্রপাদের নিকট হইতে 
রচন1 করিয়া লইত। ইহার বিনিময়ে 
প্রসাদ কিছু চাহিতেন না, চাহিবাঁর 
প্রয়োজনও ছিল না, কিন্ত কালীর ও 
কবিবরের প্রণামি স্বরূপ অনেকেই স্বতঃ 
প্রবৃত্ত হইয়া সবিনয়ে ভক্তির উপহার 
প্রদ্দানকরিত। উক্ত ত্রিবিধ আয়ের সুত্ৰো- 
বলম্বন করিয়া ধনোপাসক ব্যক্তি অন” 
য়াসে সম্ৃদ্ধিশীলী হইতে পারিত। কিন্ত 
রাম গুসাদের মুক্ত হস্ত, অপরাহ্রে আহা" 
রের যোগাড় না থাকিলেও, দনের পাত্র 
ছুঃখী দরিদ্রে দর্শনে পুর্বধাহে দান করিত। 
ধণ্মচিন্ত! ভিন্ন অর্থ চিন্তা তাদৃশ জীবনের 
কার্ধ্য হইতে পানে ন।। আপন। আপন্ধি 
ধন হস্তগত হইত। তিনি তাহার র্বধ- ৃ  

[ শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করিতেন। র 
রাম প্রযাদ রাজদত্ত নিষষর ভূমি 39. | 

। ছ] 



কবিরঞ্জন উপাধি প্রাপ্ত হইয়। কৃতজ্ঞতার 

পপ ওপর পা 

গ্ররতিদানে একখানা কাব্য রচনা করতঃ 
“কবিরঞ্জন বিদ্যাস্ন্দর নাম দিয় রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার প্রদান করেন। এই 
কাব্য রচনায় তিনি আপন রুচি ও উদ্দে- 
শ্যের গ্রাতি দৃকৃপাঁত না করিয়া, কেবল 
বাহাতে রাজার তুহ্তি মাধন হয় তাহাই 
করিয়াছেন । রামগ্রদাদের সর্ব শ্রেষ্ঠ 
কাঁব্য কালী কীর্ভন”। কালী কীর্তন যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে পাঠক অন্ুমানেই 
বুঝিতে পারেন। ফাঁহার সারা জীবন 
কালী সাধনা ও কালী কীর্ভনে অতি-! 
বাহিত হইয়াছে তাহার “কালীকীর্তন, 
সর্বশ্রেষ্ঠ না হওয়াই.বিস্ময়ের বিষয়। 

উক্ত কাব্যদয় ব্যতীত কৃষ্ণকীর্ভন ও 
শিব সঙ্কীর্তভন নামক আরে ছুই খানা 
কাব্য রচনা করেন। কৃষ্ণকীর্তনের পৃষ্ঠা 



পানি পাসিসসপপিস্জপিতিস্পিস্পি সি 

প্রসাদ গ্রসঙ্গ। ৯৯ 
৮ সপ 

ছুই ভিন্ন অবশিষ্ঠ এবং শিব সীর্ভন 
সম্পূর্ণ অপ্রাপ্য। সঙ্গীত সাধনা তাহার 
জীবনের মূল ব্রত ছিল। তিনি, স্থান, 
কাল ও ভাবনির্করিশেষে অহোরাত্র 

সঙ্গীত রচন। করিতেন । ইহাঁতে কার্ডি- 
মান বা ষশস্বী হইবেন, এমন ইচ্ছা! 
তাহার হৃদয়ে উদয় ও হয় নাই। কারণ | 
রচিত সঙ্গীত কালী কাগলে নিবন্ধ কর! 
তাহার রীতি ছিল না, সময় এবং স্থযোগ 
ও ছিল না| তাহার সঙ্গীতাবলীর সহমত 
ভাগের একভাগও যে পাওয়া ছুর্ঘট হই- 
মাছে এইটীই তাহার প্রধান কারণ। 
শক্তি সাধনার জন্য নিত নূতন সঙ্গীত | 
রচন] করিতেন। রচিত সঙ্গীত কেমন 
হইল, পুনশ্চ ভাবিয়া দেখিতেন না । 
লোক দেখান বা যশোলাভ অপেক্ষ! 
অতিমহৎ উদ্দেশ্যে তিনি তাহার কবি- 
৫৬১১১০-১০৬৬ 



মা? গদাদ প্রসঙ্গ । 

গহ্বর ব্যবহার করিয়াছিলেন । সেই বাধ্য 

বাধকতায় বিরচিত কাব্য--বিদ্যাস্থজ্দর 

. ভিন্ন তাহার আর সকলই গীতি-কাব্য। 

শ্রস্থ রচনা অপেক্ষা সঙ্গীত সাধনই যে 
 ্ঠীহার প্রিয়তর কার্য ছিল, তাহার নিজ 

বাক্যেই সপ্রমাণিত হয় । তিনি বিদ্যা 

স্থন্নরে এক স্থানে বলিতেছেন গ্রন্থ যাঁবে 

গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত । 

রাঁম গ্রমাদ রাজ। কৃষ্ণচন্দ্রের অতি 

1-পরিক্বপাত্র হুইয়াছিলেন। রাঁজ। ততসহ- 
'ধাস অতীব স্থখদ মনে করিতেন । এফ 

সময়ে রাম প্রসাদ ভাহার সঙ্গে মুরশি- 

বাদ গমন করিয়াছিলেন । অবসর 

ব্ময়ে রাজার সহিত গঙ্গাপথে নৌকায় 

| পরিভ্রমণ করতঃ কালীর নাম কীর্ডদ 

ক্করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমেনবাঁব সিরাজ 

নীলা লেই দসন্ষে জল বিহারে বহির্গত 
2558 887882885518554 

পপ পপপশিশ্পশিসশী 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ১৬১. 
স্সতিস্মস্টিস্টিপস্পিসটসমপস্পর্সপাসপসন্প্স্মপাস্ডিি সপ সস সিসি 

হইয়! মেই হুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিত 
লেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রাম প্রফাদকে 
ডাকিয়া আপন নৌকায় আনিলেন এবং 
গান করিতে আদেশ করিলেন। রান 
প্রমাদ নবাবের প্রিয় হইবে বলিয়। হিন্বি | 
খেয়াল ও গজাল গান আরম্ত করিলেন? | 
কিন্ত নবাৰ তাহাতে সন্ত না ভুইয়া |. 
বলিলেন-- “না না ওগান নয়। -এঁ 
নৌকায় কালী কালী শব্দে ষে থান, 
গাইতে ছিলে মেই গাঁন পাও । সতঃপর 
রামপ্রসাদ্ধ শক্তিবিষয়ক সঙ্গীত ত্ারস্ত 
করিলেন। সেই অমিয়-জআৌতম্বরূপ 
প্রমাদী সঙ্গীত-প্রবাঁহ সিরাক্ের পাষাঞ 
হৃদয়কে প্লাবিত, বিগলিত ও. বিশুদ্ধ 
করিয়াছিল। র . 

রাম প্রাদের শুফবিত্বপূর্ণ রঙলগীত 
পাঠে এবং উপরি উক্ত ঘটনা ছু 

1 
॥ 



১০২ গ্রাসাদ প্রসঙ্গ । 
সি পক শি পাস সরস 

তাঁহাকে অতি সুগাথক বলিয়৷ অনুমান 
কর। অসম্ভব নয় । কিন্ত তাহার স্বর তত 
স্থমিষ্ট ছিল না, তথাপি স্বরচিত সঙ্গীত 
গানে তাহার এমন অপাধারণ নৈপুণ্য 
ছিল যে বাস্তবিকই. তিনি পাষাণ দ্রব 
করিতে পারিতেন। 

কবিবর রামগ্রসাঁদ সেনের জীবনের 
সঙ্গে কুমার নিবাসী জনৈক অযো- 
ধ্যারাম গোস্বামীর জীবনের বিশেষ। 
যোগ আছে বলিয়া এখানে তাহা 

উল্লেখ করা আবশ্যক । গোস্বামী মহা- 
শয় সাধারণতঃ আজো গেঁ।সাই বলিয়। : 
পরিচিত । তিনি রামপ্রসাদের স্বগ্রাম- 
বাপী ও সমসাময়িক ছিলেন । তাহাকে 
অনেকে পাগল মনে করিত, কিন্তু তিনিও 
যে একজন সম্ভাবুক কবি ছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাঁই। আ'র পাগল হই- ূ 



প্রসাদ গসঙ্গ | ১০৩ 

লেও, কাঁজের পাগল বলিতে হইবে । 
রামপ্রসাদ কালী ভক্ত, ইনি হরি ভক্ত । 
শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ চির -প্রমিদ্ধ | ইহা- 
দের মধ্যেও তাহ বর্তমান ছিল। রাম. 
প্রসাদ যখন যেগান করিতেন বা কথা 
বলিতেন, গোস্বামী মহাশয় তাহার 
ব্যাঙ্গোক্তি সুচক গান ও বাক্য দ্বারা 
তাহার পাঁলট! উত্তর প্রদান করিতেন। 

ইহার উক্তবিধ উত্তরও অনেক ছিল, 
কিন্তু অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। 
এখানে যে কএকটী প্রত্যুত্তর প্রকটিত 
হইল, তদ্দষ্টেই গৌঁসাই কবিক্স ভাবু- 
কতার কতক পরিচয় পাওয়া যাইবে । 
রাম প্রসাদ গান করিলেনঃ-- 

আর কাজ কি আমার কাশী ॥ 
ওরে কালীর পদ কোকনদ্ তীর্থ রাশি রাশি ॥ (৬সং) 
আজে! গোসাই উত্তর দিলেনঃ-_- 

পেসাদে তোর যেতেই তবে কাশী । 
ওরে তথা গিয়া দেখবিরে তোর মেসো আর মাসী ॥ ০ নির তোর নেয়া জার নানার 



৷ ১০৪ গ্রসাদ প্রসঙ্গ । 

রামগ্রলাদের গানঃ 

এই সংসার ধোকার ট।টি। 
ও তাই আনন্দ বাজারে লুটি॥ (৫১ সং) 

আজো গে(সাএর উত্তরঃ__ 

এই সংসার স্থখের কুটি। 
ওরে খাই, দাই, মঙ্জ। লুটি॥ 

ধার যেমন মন, তেয়ি ধন মন করবে পরি পাঁটা। 
ওহে সেন, অল্প জ্ঞ।ন, বুঝ কেবল মোটামুটি ॥ 

ওরে শিবেরভাবে ভাবন! কেন,শ্যামা মায়ের চরণছুটী। 
জনক রাজা খধি ছিল, কিছুতেই ছিল না ক্রটী। 
সে যে এ দিক ওদিক ছুদিক রেখে, থেতে গেত 

ছুধের বাটা। 
রামপ্রলীদের গ্রানঃ--আয় মন বেড়াতে ষাবি। 
০94 চার ফল কুড়াযে খাবি। 

(৯২সং) 

ছে গৌসাএর উত্তরঃ__ 
| বলেন রাম প্রসাদ কবি, 'আয় মন বেড়াতে ফাবি/ | 
তার কথাক্ কোথাও যেওনার়ে, সাধকের মনের 

ভাব সে কি জীনে রে ?, | 



প্রসাদ অমঙ্গ। ১5৫ 

রামপ্রপাদের (৫১ সং) সঙ্গীতের এক 
শ$--- 

[. বমণ্ী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাঁটী। 
| আগেইচ্ছা স্থথে পাঁন করে, বিষের আল্লায় ছটফটি। 

| রাম প্রনাদের বুদ্ধ বয়সে যখন আর 
1 একচী বার তাহার স্ত্রী গর্ভবতী হইলেন, 
[ তখন গৌঁপাই যে সঙ্গীত রচনা করেন 
| তাহার অধিক কিছুই পাওয়া যাঁয় নাই । | 
( কেবল সতীত্বের উদ্দেশ্য বিষয়ক বাক্যটা 
| ধারাবাহিক চলিয়া আসিয়াছে। তাহ! 
| এইং_ 
| তুমি ইচ্ছা-স্থথে ফেলে পাশা, কীচায়েছ পাকা গুষী। 
1 গেৌষধাই কবিও কি চমতকার ভাবুক, 
1 রসিক ও উচিত বক্তা ছিলেন। 
| রামপ্রসাদের গানঃ - 
| মুক্ত কর মায়াজালে। (সমগ্র সঙ্গীত পাওয়! যায় নাই) 
1 আজে গৌসাইর গানঃ-_ 

বন্ধ কর মা ক্ষেপলা জালে। ঘাতে চুন পুঠ এড়বে 
না, মজা মারব ঝালে ঝুকে 4 



১৩৬ গ্রসাদ গ্রসঙ্গ । 

রামপ্রসাদের গানঃ 

শ্তামা ভাব সাগরে ভূবনারে মন ! কেন আর বেড়াও 

ভেসে? (সমগ্র সঙ্গীত পাওয়া যায় নাই।) 

আজে। গোৌসাইর উত্তরঃ__ 
একে তোমার কৌপে! নাড়ী ডুব দিওনা! বাঁড়াবাড়ি। 
হইলে পরে জর জাড়ি, যেতে হবে যমের বাড়ী ॥ 

কবিরঞ্জন কালীকীর্তনে লিখিলেনঃ-- 
গিরীশ গৃহিণী গৌরী গোপ বধু বেশ। 
কসিত কাঞ্চন কান্তি প্রথম বয়েস। 
ক্থুরতি পাঁধাবার সহত্রেক ধেন্ছু। 

|. পাতাল হদব্ত উঠে গুনে মায়ের বেণু॥ 

গৌসাই উত্তরে লিখিলেনঃ_ 
ন! জানে পরম তত্ব. কাঠালের আমসত্, 
মেয়ে হয়ে ধেছ্ু কি চরায় রে। 
তা যদি হইত, যশোদ! যাইত, 

| গোপালে কি পাঠায় রে। ূ 

রামপ্রলাদ বলিয়াছিলেন £-- ূ 
কর্শোরঘাট, তেলের কাট, আর পাগলের ছাট, 

| মোলেও যাক না। 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । 

এইস্থলে “পাগলের ছ।ট” কথায় 
গোস্বামীকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে । হন্দর 
উক্তি ! 

গৌঁপাই উত্তরে বলিলেন £__. 
কর্ম ডোর, স্বভাব চোর, আর মদের ঘোর, 

মোলেও যায় না। 

এইস্থলে “মদের ঘোর” বাঁক্যে 
কবিরঞ্জনকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । চমত- 
(কার প্রত্যুক্তি !! 
বাজ! কৃষ্ণচন্দ্র কালী ভক্ত ছিলেন, 
হৃতরাং কালী ভক্ত রামপ্রপাদের কবিত্ব- | 
তরুমূলে জল সেঁচন করিতে ক্রুটী করেন । 
নাই) তাহাতেই সেই বৃক্ষে কালী- 
কীর্ভন, কৃষ্ণ-কীর্ভন, শিব-সংকীর্তন ও | 

(কবিরঞ্জন বিদ্যান্থন্দর এবং অগণিত | 
ঙ্গীতাবলী স্বরূপ কাব্যগ্রসূন প্রস্ফুটিত 
হইয়াছিল। হরিভক্ত গৌপাই. কবির | ০১০ 



১৬৮ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 

কবিত্ব-তরু জলষেক প্রাপ্ত হইলে যে 
যথেষ্ঠ পরিমাণে পুষ্প প্রদান করিত 

সন্দেহ কি? | 
কুমীরহট্টে অবস্থিতি কাঁলে মহারাজ! 

কৃষচঞ্জ রাষগ্াসাদ ও আজে গৌসাইকে 
একত্রে করিয়া শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ দেখি- 
তেন এবং আমোদ করিতেন। কিন্তু যখন : 
দেখিলেন যে আজে! গোৌসাই ক্রমেই 
বাড়াবাড়ি করিতেছেন, তখন আর এ 

রূপ সঙ্গীত রচনা! না করিতে আদেশ 
করেন। ইহাতে প্রকারাস্তরে মহারাজ 

ৃ 
গৌদাই কবির কবিত্ব-্শক্তি বিকাশের 

অন্তরায় হইয়াছিলেন বলিতে হইবে । 
কবিরগ্নের এয়ন অসামান্য কবিত্ব 

ও. রচনাশক্তি ছিল যে সঙ্গীত রচনায় 

 স্াহাকে তিলার্ঘ ভাবিতে হইত না । থে 
| কষ্পটা ঘটনা জান গিয়াছে তাহাতেই 



প্রসাদ শুসঙ্গ | 
সিকি 

একথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে । 

প্রবাদ এরূপ যে একদ। রামপ্রসাদ ৃ 

নান করিতে যাইতেছেন এমন সময়, 
অন্নপূর্ণ। স্বয়ং ষোড়শী মানবী বেশে উপ-. 
স্থিত ছইয়। তাহার গান শুনিতে বলেম। 
স্নানান্তে আমিয়! তিনি আর এ খুবতীকে 

1 দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু শূন্য 
বাণীতে শুনিতে পাইলেন “আমি আর 
বিলম্ব করিতে পারিব না, তুমি কাশীতে 
গিয়া! অন্নপুর্ণাকে গান শুনাইবে” এতৎ 
আবণে রাম প্রমাদ আর্ছ বস্ত্র পরিত্যাগ 
না! করিয়াই “মন চলরে বারানশী। 
আমি কবে কাশী বাসী হব” ইত্যাদি 
(১০৬ সং) গান করিতে করিতে মাতৃ 
সমভিব্যাহারে কাঁশী চলিলেন। রাত্রিতে 
কোন এক গৃহস্ত বাগিতে 'বস্থিতি কাজল: 
'কাশী গমন অনুষ্কযাস করিতেছেন, ইন্ছি, 



১৯৩ » গসাদ প্রস্ত। 

মধ্যে আবার আদেশ হইল “কাশী 
যাওয়া অনাবশ্যক, এখানেই সঙ্গীত 
করিতে হইবে | তখন আধার গাইলেন 
"কাজ কি রে'মন যেয়ে কাশী । কালীর 
চরণে কৈবল্য রাশি ।” (৪১ সং)। 
“আর কাজ কি আমার কাশী। ওরে 

কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাঁশি ॥” 
(৬ সং)। এই যাত্রায় তাহার কাশী, 
যাওয়। হয় নাই। 

রামপ্রনাদ তীর্থ পর্যটন না করিতেই 
কৃত সঙ্কল্প ছিলেন, কিন্তু কাশী যাও- 
যার অভিযোগ হওয়াতে আর একবার 
কাশী গমনে ইচ্ছা হইলে পরও গান 
করিংলেন_-“মন আমার যেতে চায়গে। 
আনন্দ কাননে । বট মনোময়ী সাস্তবনা 

করন! কেন এই মনে 1%%কিবা কাজ 

1 অভিযুক্ত পুরী গমনে ॥” (১৭২ সং). 

এমপিরা ৯৪৯পস৮স৯ সাস্টিপসি লাস্ট রাস্সিপীিিসিপাসটি এতসব এপি সস পি রাত 



প্রসাদ প্রসঙ্গ | . ১১১. 

অভিযুক্ত পুরী গমনে আবশ্যক নাই 
1 বলিয়াও এইবার রাম প্রসাদ কাশী গিয়া- 
ছিলেন; এবং সমুদয় দেবতা পরিদর্শন 
করিলেন, কিন্তু বেণীমাধব দর্শন করেন 
নাই। অন্নপূর্ণা বেণীমাধব রূপে স্বপ্রে রম 
প্রসাদকে দেখা দিলেন। তখন স্বপ্রাস্তে 
জাগ্রত হুইয়! গান করিলেন £--“কালী 
হলি, মা, রাঁনবিহা'রী মটবর বেশে বৃন্দা- 
বনে।”( ১৭৯ সং) 

রথ যাত্রার সময় রাজা নব কৃষ্ণ, 

রাঁষপ্রসাদ সহ পরিভ্রমণ ক্রমে, সময়ো- 
চিত সঙ্গীত করিতে আদেশ করিলে, 
কবিরঞ্জন গাইলেন--“কালী কালী বল 
রসনারে | এ ষট চক্ঞ রথ মধ্যে শ্যাম! 
মা মোর বিরাজ করে ॥”৮ (১৫০ সং)। 

দোল যাত্রার সময় রাজা নবকৃষঃ 

আবার প্রসাদকে বলিলেন যে সময়ো-. 



পেপ
াল 

পপ
ি 

এস 
প 

১৯২ . প্রসাদ প্রসঙ্গ । 1 

চিত নন্গীত হর । তাছাতে রামপর, 

গাইলেন £হত। কমলে মঞ্চদোরিী, 

করাল বনী শ্যাম! । মন পরনে দোল; 

| ইছেদিবয রজনী ওম।॥” (৩৬৩ সং ): 

:. একদা রাম প্রণাঁদ চড়ক পুজা দর্শন 

করিতে নিয়শছিলেন। তথায় ঘসিয়। এই 

| ঙ্গীতটী দ্বারা আপন মনোগত ভাব 

[ শ্রকীশ করিলেন । “ওরে মন চড়কি 

| চড়ক কর এ ঘোর সংসারে ।” (৬* সং) 

_শরামপ্র্াদ শক্তিসাধর হইলেও তাহার 

| সাধনার রীতি নীতি তান্ত্রকের ফ্লুত ছিল। 

স্থতরাং তিনি +ক্লৌলিক ক্রিয়াধীন ছিলেন 

অর্থাৎ .সাধশায় মনোনিবেশার্থে কিছ 

হ্ারা'পান করিতেন । একদা! স্বগ্রামবাস 

বললরাম.তর্কভূষণ নামক, একজন তার্কির 

(্েখিের টোলের . ন্ুখ, দিয়া যাই 
| এভছেন। পৃঙ্ডিত. উাহাযক...দেখিয়া 



গুসাদ গুসঙ্গ | * ১১৩ 

বছিলেন দেখ দেখ “মাতাল ব্যাট। যাই- 
তেছে”। উদারচিত্ত রামগ্রসাদ ইহাতে 
ক্ষুবৰ না হইয়া এই ছুটী সঙ্গীত দ্বারা 
অত্বাভিমানী পণগ্িতকে যথোচিত 
প্রবোধ প্রদান করিলেন; -_-“রসনে কালী 
নাম রটরে? (৪২ সং)। মন ভুলন। 
কথার ছলে' (৪৩ সং)! 

রামপ্রসাদ এই দৃশ্যমান সাকার 
কালীর তত্বানুসন্ধান করিতেন না (৪৮; 
১৫৫ সং) স্ৃতরাং রাজ] কৃষ্ণচন্দ্র প্রশ্ন 
করিলেন তোমার কালী কেমন ? তিনি 

স্তর দিলেন --কে জানে গে কালী 
কেমন ? (৩৬ সং) । প্রশ্ন হইল গঙ্গা- 
বাসী হগুন! কেন? তিনি উত্তর দিলেন 
“কেন গঙ্গাবাসী হব |” (৬২ সং)। 

রামপ্রসাদের জীবনে যে সকল 

অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে তাহার 

[জ] 
 সপাশিআদ। 

সিসিক পাটি এসি পীর ৫৯ পা তাসিতাসিঠসিতািতাসসিতীছিকা তিল 



সি 

_৮পশশ্পাক্পাতিি শিশিশিশীসিস 

১১৪ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 

প্রথমটা পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, অক্ন- 

পূর্ণা উহাকে কাশী যাইতে আদেশ 

করেন। দ্বিতীয় এই যে স্বয়ং ঈশ্বরী 

তাঁহার কন্যা জগদীশ্বরী রূপে তীহার 

ঘরের বেড়া বীধিয়া দেন। তৃতীয় এই 

ষে স্বয়ং শিবা শিবাপপে তাহার হস্ত 

হইতে আহার গ্রহণ করিতেন । চতুর্থ 

এই যে গাব গছ হইতে পদ্ম নাবাইয়! 

কাঁলী পৃজা করিয়াছিলেন । এতস্তি্ ও 

আছে । র 

এই সকল ঘটন! সাংসারিক ভাবে, 

অলৌকিক ও অসম্ভব, কিন্তু আধ্যাত্বিক 
ভ!7ব নিতান্ত সম্ভব । ঈশ্বর স্বয়ং উপ- 

দেষ্ট। হইয়1 মনুষ্যকে সত্পথে যাইতে 

আদেশ করেন, পাপ-ভার ভগ্ন আত্মার" 
জীর্ণ সংস্কার করেন, এবং সাধক প্রার্থন! 
করিলে সকল সময়েই আকাঙ্কিত বর 

পপি পপ পিসসপস্পী সি 

০ শপস্পি 



প্রাসাদ গস । ১১৫ 
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প্রধান কারন) এবং অলস্ভব চি করেন, 

ইহাতে আর সন্দেহাক ? পঞ্চমটী অলৌো- 
কক নহে । অনেক ধীর ও জ্ঞানী মনু- 
দ্যই স্বৃত্যুর আসন্ন কাল টের পাইয়া 
থাকেন। রামপ্রসাদও পূর্ববলক্ষণ বুঝতে 
পারিয়াই যেন কালী পূজা করেন। পর 
দিবন বিসর্জনের সময় অন্যান্যের সঙ্গে 
শক্তি গুণ কীর্তন করিতে করিতে জাহুবী 

তীরে উপস্থিত হন। তথায় অদ্ধনাভি 

গঙ্গাজলে দণ্ডায়মান থাকিয়। “মৃত্যুর 
প্রা্কালিন সঙ্গীত চতুষ্টয়ের শেষ সঙ্গী- 
তের উপসংহারে, “মাগো! ওমা আমার 
দফ| হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে” এই 
বাক্য উচ্চারণ করিবামাত্র ব্রহ্মরন্ধ, 
ভেদ হুইয়। মৃত্যু হয় । তাহার মৃত্যু রোগে 
হয় নাই। ভাবে স্ৃত্যু। 

হকারের) 

শপ 

পপ পাস পপি শা পীশিশীী শী স্পেস শসা 

পপ পা সপ পারা 



১১৬ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 

কবিরগ্রনের বংশশ্বল্লী | 

রামপ্রনাদ দেন। 
| 

ভিন ররর রা 
পরমেস্বরী, হা রর জগদীশ্বরী 

রাজচজ্জ সেন. ভটনারায়ন সেন] 
| ছুর্গাদাস সেন 

কালাচাদ সেন 
ও শ্রীগোরা্টাদ সেন প্িগোপানক সেন 

শ্ীকালীপ্ সেন । 
জনৈক য্যাসিষ্টাপ্ট ইঞ্জিনিয়ার | 



লেপ পাপা স্টপ শপ পপ পপ ০ পা পেপপ পাশীশ্্পপীপিসস পিপ ্ 

দ্বিতীয় খণ্ড । 
অর্থাৎ 

গ্রসাদী-সঙ্গীত। 

বিভাগ। 

পিসি পিপিপি স্পিপাসপাসপসপিপপাপী পপ পাটা সস পপি 





প্রনাদী সঙ্গীত। 

(বিবিধ বিষয়ক) 

প্রনাদী স্বর-_-তাল একতাল] | 

আমায় দেও ম! তবিলদারী। 
আমি নিমক্ হারাম্ নই শঙ্করী ॥ 

পদ-রত্র ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহ! আমি সইতে নারি । 
ভাড়ার গ্িম্মা যাঁর কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারী। 
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা বাথ তারি ॥ 

অন্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারি । 
আমি বিনা মাইনায় চাকরও কেবল চরণ ধূলার 

অধিকারী ॥ 
যদি তোমার বাপের ধারা ধর তবে হটে আমি হারি। 
যদি আমার বাপের ধার! ধর, তবে তো মা পেতে 

পারি ॥ 
প্রসাদ বলে এমম পদের, বালাই লয়ে আমি খুঁরি। 
ওপদেরঁ? মত পদ পাইতো, সে পদ লয়ে ১রিপিদ 

সারি 1১ ॥ 

যতদুর জ।ন। গিক্সছে--এইটীই প্রসার্দের গ্রুথম 

সঙ্গীত ॥ 
সপ শীী শী শিক শপীীশিশীিশিিিশ শশী সপ? ছি উপ ট্ 

সী শিট লিট 

পাপী শী 



২ প্রপাদ প্রসঙ্গ । 
৯৯০৯ এসউিঠা ৭ 

প্রনাদী স্বর--তাল একতালা ৰ 

ডুব দে মন কালী বলে। 
হাদি রত্বাকরের অগাধ জলে ! 

রত্বাকর নয় শূন্য কখন ; দুচার ডুবে ধন না পেলে। 
তুমি দম সামর্থ্য এক ডুবে যাও কুল কুগুলিনীর | 

র কুলে | 
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তি রূপা মুক্তা ফলে। 
তুমি ভক্তি করে কুডায়ে পাবে, শিব-যুক্তি মতন 

চাইলে ॥ 
কামাদি ছয় কুম্তীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে। 
তুমি বিবেক হলি গায় মেখে যাও, ছোবে না তার 

গন্ধ পেলে ॥ 

|. রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে। 
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিলবে রতন ফলে: 

ফলে ॥২॥ 
সিসি 

মন কেনরে ভাবিস এত। 

| 

র 
|  প্রসাদী স্থর_ তাল একতালা । ৰ 
ূ র 
[ 

ূ যেমন মাতৃহীন বালকের মত ॥ 
জী পাপা পি শিপ 



£সাদ প্রসঙ্গ । ৩ 
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| তবে এসে ভাবছো বসে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত। 
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের 

পদানভ ॥ 
ফণী হয়ে তেকের ভয় এযে বড় অন্তুত। ওরে 
তুই করিস কি কালের ভয়, ভয়ে ব্রদ্মময়ী সুত ॥ 
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলিরে পাগলের মত। 

গমন মা আছেন যার ব্রন্মমরী, কার ভয়ে সে 
| হয় রে ভীত। 
"মিছে কেন ভাব দুঃখে, ছুর্গা বল অবিরত । যেমন 
| জাগরণে ভয়ং নান্তি, হবেরে তোর তেম্ি মত॥ 
| দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, মন কররে মনের মত। 

| 
ওমন গুরুদন্ত তত্ব কর, কি করিবে রবিস্ত ॥ ৩৫ 

প্রসাদী স্থর-_-তাল একতালা। 

' মা আমায় ঘুরাবে কত ? 
কলুর চোক ঢাক! বলদের মত্ত ॥ 

| ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত । 
ূ তুমি কিদোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অন্থগত | 

ূ মা শব মমত,যুত কাদূ্লে কোলে করে স্থৃত। 
দেখি ব্রন্মাণ্ডেরই এইরীতি মা,আমি কি ছাড় অগত 

এ পসজ 

। 
] 
| 
1 
পা ! 



০১ পা 0াাস্ছ পাসাস্টসস্টিত সপাস্পিসসপসসি পাস্তা সপ 

দুর্গ! ছূর্গা ছুর্ণী ব'লে, তরে গেল পাপী কত। একবার 

খুলে দে মা চক্ষের ঠুলি, দেখি পদ মনের মত। 
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন তো। 

রাম প্রসাদের এই আশ, ম৷ অস্তে থাকি পদানত ॥৪1 
(সপ 

সা ৬্ স্ছির সাত ৯৫ ৯ পাত হ লা পপির 

প্রসাদী সুর-তাল একতালা । 

মর্লেম ভূতের এ্গোর থেটে। 
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে ॥ 

নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার থেটে। 

আমি দিন মজুরী নিতা করি, পঞ্চতৃতে খায় গো 
বেঁটে ॥ 

পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেজজয় মহা লেঠে। তার! 
কারো কথ! কেও গুন না,দ্িন তে আমার গেল, 

ঘে:ট॥ 

যেমন অন্ধ জনে হারা দণ্ড, পুন পেলে ধরে এঁটে ।) 

আসি তেঙ্গি মত ধর্থে চাই মা, রুণ্ম দোষে যায় গে 

ছুটে। 

এদ্বিজ রাম প্রলাদ" ভনিচাযুক্ দঙ্গীত সম্বন্ধে | 

জামাদের যাহ! বক্কব্য, উপক্রমশিকাতে বিবৃত হইল। 
পপ শপ পিসী শাক পাপী শপ পাশে টা 

০৯ পা শািসপপপপ্পিশী শশী শী শশা 



সপ 

প্রসাদ সঙ্গ ।. ৫ 

প্রসাদ বলে: ব্রক্ষময়ী, কর্ণড্রক্ষি দে না কেটে. প্রাণ 
যাবার বেল! এই করে! মা, র্গরন্ধ যায় যে ফেটে 8৫1 

৮পশালি শিক 

রিচ পির্িপরমিিসি 

রাগিণী জংলা--তাল একতাল! । 

আর কাজ কি আমার কাশী। 

মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গ! বারাণসী ॥ 
হাংকমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি । 

'€রে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি 
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা 
ব্যথা। ওরে অনলে দাহন যথা, হয় রে তুলা রাশি॥ 
গয়ায় করে পিও দান, বলে পিতৃখ্খণে পাবে ত্রাণ । 
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া গুনে হাসি ॥ 

কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি। 
ওরে সকলের মূল ভি, মুক্তি হয় মূন তার দাসী ॥ 
নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল। 
[ওর চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি থেতে 

ঈ ভালবাসী ॥ 

| । কৌতুকে' প্রসাদ কলে, করুণ! নিধির বলে। 

নি রিজিসারাদারে রে এলোরেশী ॥৬। 

! 



শু. প্রসাদ গস । | 
পম প্লিস সা 

প্রসাদী সুর তাল একতাল।। 

মন রে কষি কাজ জান ন1। 
এমন মানব জমিন রলে! পতিত, আবাদ করলে 
ফলতে! সোণা | কালীর নার্মে দেওরে বেড়া, ফসলে 
তছরুপ হবে না। সেষে মুক্ককেশীর (মনরে 
আমার ) শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না। 

অদ্য অব্ব- শতাস্তে বা, বাজ্ান্ত হবে জান না। 
এখন আপন ভেবে, (মন রে আমার ) যতন করে, 

 চুটয়ে ফসল, কেটে নে না।, 
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তি-বারি তায় 

সেঁচনা। ওরে একা যর্দি (মন রে আমার) না 
পারিন্ মন, রামপ্রসাঙ্গকে ডেকে নে না ॥ *| 

উহ 

প্রসাদী শুর তাল একতালা1। 

এবার আমি বুঝিব হরে। 
মায়ের ধরব চরণ লব জোরে ॥ 

ভোলানাথের ভূল ধরেছি, বলব এবার যারে 
ভারে । ছে যে পিতা হয়ে মারের চরণ, থে ধরে 

কোন বিচারে? 
রিনি ররর ররর রা 77552 



ূ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 

পিতা! পুলে এক ক্ষেত্র, দেখা বীতরে বলব তারে । 
ভোলা ম'য়ের চরণ করে হরণ, মিছে মরণ দেখায় 

কারে।॥ 

মায়ের ধন সস্তানে পায়, সে ধন নিলে কোন 
বিচারে ? ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে, চরণ 

ছেড়ে দিক আমারে 
শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গার 

উপরে । রামপ্রসা 
"বলে ভয় করিনে, মার অতয় চরণের জোরে ॥ ৮ ॥ 

সব 

প্রসাদী হবর--তাল একতালা। 

বল ম1! আমি দ্াড়াই কোথা। 
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেখ!॥ 

নমন্তৎ কর্ম্মভ্যো বলে; চলে যাব যথ তথা । আমি 
সাধু সঙ্গে নানারঙ্গে, দূব করিব মনের ব্যথা ॥ 
তুমি গো পাবাঁণের স্তা, আমার যেয়ি পিতা 

তেয়ি মাতা । রামপ্রসাদ বলে, হৃদি স্থলে, শুরু 
রাখ গীর্থা ॥৯॥ 



৮ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
* পটল পপি পে 

্ 

পপি সনি এন 

প্রসাদী স্তর-_তাল এক্তালা। 
বল মা আমি ঈীা'ডাই কোথা । 
আমার কেহ নাই শঙ্চরী হেথা । 

মার সোহাগে ধাপের আদর, এ দৃষ্টাস্ত যথা 
| ত তথা। যেবাপ ব্মি, তাঁফে' শিরে ধরে, এমন বাপে, 
ৰ তব্লরপা বুথ! ।। 

| তুণ্ম না করিলে কুপা যাব কি বিমতা যথা? 
| যদি ডি অ.মায় করেন কোলে, দেখা নাই আর. 

হেথা সেথা।, 
ডি বলে এই থা, বেদাগমে আছে গীথা। 

ওম! যেজন তোমার নাম করে, তার হাড় মালা আর 

| কুলি কাতা ॥ ১০|। 

শি 

প্রাদী গ্ুর":ভাল একতা ল1। 

ভব না কালী তাবনা কিবা । 
৬১ব মোঁহ-ময়ী রাত্রি গতা, সংপ্রতি প্রকাশে দিবা। 
০০০০০১০০০০০ 

",* এক ধুয়াতে ছুইটা স্গীত রচিত হইয়াছে, কি 
একটী.স্দীতই ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, অথবা 
ছুইটা সঙ্গীত মধ্যে একতরের ধূয়ায় লুক্কায়িত হইয়াছে 
| কিছুই ঠিক করা গেল নাঁ। 
পি ৮ ০ - সপ পপ 

চি 
সশিপিপাপা 



্ টিটি পি শীশাশীশশাসপশীশীপাশিশশাশীশী পেশী শসা শত 25 

গ্রসাদ পসঙগ। ১১ 

পাস সা 
০ অাসপস্টি তস্মিসিন পাস লাস রাস বিসিসি 

ছ দুই আট, ছ চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ। 
আমার খেলাতে ন। না হলে! যশ, এবার বাজী 

ভোর হইল ॥ ১৪ ॥ 
পি 

প্রসাদী সুর--তাঁল একতালা। 
এবার বাজি ভোর হলো! । 
মন কি খেল! খেলাবে বল ॥ 

শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে আমায় দাগ! দিল । 
এবার বড়ের ঘর করে ভর মন্ত্রীটী বিপাকে মলো ॥ 
ছুট! অশ্ব ছুটা গজ ঘরে বসে কাল কাটালো। 
তারা চলতে পারে সকল ঘরে তবে কেন অচল হলো ॥ 
ছুখান তরি নিমক ভরি বাদাম তুলি না চলিল। 
ওরে এমন সুবাতান পেয়ে ঘাটের তরী ঘাটে রলো ॥ 
শ্ররামগ্রসাদ বলে মোর কপালে এই কি ছিল। 
ওরে অতঃপরে কোণের "ঘরে পীলের কিন্তে মাত 
হইল ॥ ১৫ ॥ 

পপ ই 

প্রসাদী হুর--তাঁল একতাল!। 
মন করো না ম্বখের আশ । 

যদ্দি অভয় পদে লবে বাষা ॥ 

[ ঝ? 



স্পেস পাপন 

১২ গ্রসাদ প্রসঙ্গ । 
পাসমিপাস্পিস্টপাসপিসপাসিী পিল 

হোঁয়ে ধন্ম তনয় ত্যজে আলয়, বনে গমন হেরে 
পাশা । হোয়ে দেবেব দেব সদ্বিবেচক তেঁইতে। 
শিবের দৈন্য দশা ॥ সে যে দুঃখী দাসে দয়! বাসে, 
মন সুখের আশে বড় কসা। হরিষে বিষাদ আছে 
মন, করোন! একথায় গৌসা ॥ ওরে শ্ুখেই ছুথ ছুখেই 
স্থখ ডাকের কথ! আছে ভাঁষা। মন ভেবেছ কগট 
ভক্তি, করে পুরাইবে আশা ॥ লবে কড়ার কড়া 
তস্য কড়া এড়াবে না! রতি মাস । প্রসাদের মন হও 

যদি মন কর্থ্দে কেন হওরে চাষা ॥ ওরে মনের মতন 
| কর যতন, রতন পাবে অতি খাঁসা ॥ ১৬। 

প্রসাদী শ্বর--তাল একতাল॥ 

আমি কি, ছুখেরে ডরাই ? 
ভবে দেও ছুঃখ ম! আর কত তাই ॥ 

আগে পাছে দুখ চলে মা যদি কোন খানেতে 

যাই। তখন ছখের বোঝা মাথায় নিয়ে ছুখ দিয়ে মা 

বাজার মিলাই ॥ 
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে গ্রাণ 

রাখি সদাই । আমি এমন বিষের কৃমি মা গো, 

বিষের বৌঝা নিয়ে বেড়াই ॥ 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ১৩ 

গ্রসাদ বলে ব্রন্মময়ী বোঝা নাবাও ক্ষণেক 
জিরাই। দেখ স্ুখ পেয়ে লোক গব্ষ করে আমি 
করি ছখের বড়াই ॥ ১৭ ॥ 

স্পা সত 

প্রসাঁদী স্থর--তাল একতাল।। 
নীতি তোরে বুঝাবে কেটা। 
বুঝে বুঝলি না রে মনরে ঠেটা ॥ 

কোথা রবে ঘর বাড়ী, তোর কোথা রবে দালান 
কোঠা। যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে মন, 
কোথা রবে খুড় জেঠা ॥ মরণ সময় দিবে তোমায় 
ভাঙ্গা ,কপসী ছেঁড়া চেটা। ওরে সেখানেতে 
তোর নামেতে আছে রে যে জাবদা আটা ॥ 
বত ধন জন সব অকারণ, সঙ্গেতে না যাবে কেটা। 
রামপ্রসাদ বলে হূর্গাবলে, ছাড়রে সংসারের 
লেঠা ॥ ১৮ এ 

রাগিণী বিভাগ--তাঁল ঝাঁপ। 
তাই বলি মন জেগে থাক, পাছে আছে রে কাল 
চোর। কালীনামের অসী ধর, তাঁর! নামের ঢাল, 
ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে করতে পারে. জোর ॥ 



শশা 

প্পাপিশেীসিসিপীশ পিপিপি 

১৪ প্রসাদ গ্রাসঙ্গ । 
পাস পাসমিাসটিা্পসসিপািপাপাসিপাসপাস্প্িসিত ডি পা্পাশলস্পিস্টিপাসাস্িটি রাস্তার সিপাসি৯সিপিস 

কালী নামে নহবৎ বাজে করি মহা সোর। 
ওরে, শ্রীছুর্গা বলিয়।৷ রে রজনী কর ভোর ॥ 

কালী যদি না তরাবে কলি মহা ঘোর । 

কত মহাঁপাপী তরে গেল রামগ্রসাদ কি চোর ॥ ১৯। 

গ্রদাদী হবর-তাল একতালা । 

মাগো তার! ও শঙ্করী। 

| কোন্ অবিচারে আমার" পরে, করলে দুঃখের ডিক্রি 
জারি ॥ এক আসামী ছয়ট! প্যাদা, বল মা কিসে 
সামাই করি । আমার ইচ্ছা করে এ ছয়টারে, বিষ 
থাওয়াইয়ে প্রাণে মারি ॥ পাঁদার রাজ। কৃষ্ণচন্র, 
তার নামেতে নিলাম জারি | এ যে পান বেচে খায় 
কঞ্চ পান্তি, তারে দিলে জমিদারী ॥ হুজুরে দরখাস্ত 
দিতে, কোথা পাৰ টাকা কড়ি। আমায় কিকিরে 

ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজ কুমারী ॥ হ্ুজুরে 
উত্টীল যেজন1,ডিসমিসে তার আশয় ভারি। করে 
আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দি যেরূপে মা আমি হারি। 

পালাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি। 
ছিলঃ স্থানের মধ্যে অভয় চরণ তাও নিয়েছেন 

ত্রিপুরারি ॥ ** ॥২০॥ 

ষে যে স্থানে ** এইরূপ যোড় তারকা চিহ্ব আছে, 
৮ টির রিট উট ০০ 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ১৫ 
পোস্টটি বাশি কস পিসি পাস 

প্রসাদী স্র--তাল একতালা ॥ 
অভয় পদ সব লুটালে । 
কিছু রাখলে না মা তনয় বলে ॥ 

1 দাতার কন্যা দাতাছিলে মা, শিখেছিলে মায়ের 
(স্থলে । তোমার পিতা মাতা যেমি দাতা তেম়ি দাতা, 
আমায় হলে॥ 

ভাড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে জন তোমার 
পদতলে । এঁধে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত, 
কেবল তুষ্ট বিন্ব দলে ॥ 

জন্ম জন্মান্তরেতে মা, কত ছুঃখ আমায় দিলে । 
| রামপ্রসাদ বলে এবার মোলে, ডাকব সর্ধনাশী 
1 বলে ॥.২১॥ 

৬০ পিটিসি 2৯ পি পাস 

প্রসাদী স্রর--তাল একতালা। 

এবার কালী তোমার খাব । 

(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী ) 
তারা গণ্ড যোগে জন্ম আমার । 

স্পেস পাপা 

পরা সেই অংশ প্রভূত প্রয়াসেও পাইতে পারি 
নাই। 
সপ সপ লাল লালা শিপ টিপিপি পিস সপ 

শাাস্প্পপীাশিশািপীশিপশিটি 



১৬ প্রসাদ গ্রসঙ্গ | 

গণ্ড যোগে জনমিলে, সে হয় যে মা-থেকো 

ছেলে । এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, ছুইটার 
একটা করে যাব ॥ 

ডাঁকিনী যোগিনী ছুটা, তরকারী বানায়ে খাঁব। 
তোম।র মুণ্ডমালা কেড়েনিয়ে, অন্বলে সম্ভার চড়াব।॥ 

হতে কালী মুখে কালী, সর্ধাঙ্গে কালী মাখিব। 
যখন আসবে শমন বাধবে কসে, সেই কালী তার 
মুখে দিবে ॥ 

থা খাব বলি মাগে! উদরস্থ না করিব। 
এই ভব পদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পুজিব॥ 

যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব। 
আমার ভয় কি তাতে, কালী বলে কালেরে কনা 
দেখাব ॥ 

কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাঁদ, ভালমতে তাই; 
জানাব । তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার 

তাই ঘটাইব ॥ ২২ ॥ 

পাস শি্পসপসিপাস্পসসমিপস্পিিিতাসসিপা সিসি ৮ সপ সি সিসি সি ০ 

রাঁগিণী বেহাঁগ_-তাল আড়খেম্ট!। 
আমার কপাল গো তারা ! 

ভাল নর মা ভাল নয় মা, ভাল নয় মাকোন কালে 
শিশুকালে পিতা মলো, মাগো রাজ্য নিল পরে।, 
আমি অতি অন্পমতি, ভাসালে সায়রের জল্গে॥ 



পপ 

প্রসাদ প্রসঙ্গ । ১৭ 

জোতের সেহলার মত মাগো ফিরিতেছি ভেসে । 
সবে বলে ধর ধর, কেও নাবে না অগাধ জলে ॥ 
বনের পুষ্প বেলের পাতা, মাগো আব দিব আমার 
মাথা । রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণ তলে ॥ 

শ্রীরাম প্রসাদের বাণী, শোন গো মা নারায়ণী। 
তন্থ অন্তকালে আমায়, টেনে ফেল গঙ্গা জলে॥ ২৩॥ 

পসপসপ্পপীপড 

রাঁগিণী সোহিণী বাহার--তাল 

আড়খেম্ট। | 
ওমা ! হর গো তারা, মনের ছুঃখ। 

আর তো হুঃখ সহে না ॥ 

য়ে দ্রঃখ গর্ভ বাতনে, মাগো, জন্মিলে থাকে না 

মনে। মারামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে ওনা ওনা ॥ 

জন্ম মৃত্য যে যন্ত্রণা-মাগো বে জন্মে নাই সে জানে না। 
তুই কি জানিবি সে বন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না ॥ 

রামপ্রসাদ এই ভনে, দন্দ্ হবে মায়ের সনে। 
তকুরব মার চরণে, আরত ভবে জন্মিব না ॥ ২৪ ॥ 

প্রস'দী স্থর-তাঁল একতাল] । 
মন কেন মার চরণ ছাড়া । 

ওমন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাধ দিয়! ভক্তি দড়া ॥ 



]. শী ীিশীিপপিসিশিশিিশিশিিশি শিস শা শী শী 

| ১৮ প্রসাদ প্রসঙ্গ 
সা সপসপস্পনাসটিপাসিসসি পাটি 

তনয় থ।কতে না দেখলে মন, কেমন তোমার 

কপাল পোড়া । মা ভক্তে ছছতে তনয়ারপেতে, 

বাধেন আসি ঘরের বেড়া ॥ 
মাঁয়ে বত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে। 

মোলে দও দুচার কান্নাকাটা, শেষে দিবে গোবর 
ছড়া ॥ 

ভাই বন্ধ, দীরা স্থৃত, কেবল মাত্র মায়ার 
গোড়া । মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলম্পী, কড়ি দিবে 
অষ্ট কড়া ॥ 

আঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ। 
দৌসর বস্ত্র গার দিবে, চার কোণা, মাঝ খানে 
বাড়া ॥ 

যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাঁবে কালিকতারা। 
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে, রামপ্রমাদে বাধছে 
বেড়া ॥ ২৫ ॥ 

প্রসাদ স্ুর-_-তাল একতালা। 

আমি এত দোষী কিসে। 

এ ঘে প্রতি দিন হয় দিন যাওয়া ভার, সারাদিন 
নাকাদি বসে॥ 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ১৯ 
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মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকব না আর এমন 
দেশে। তাতে কুল/লচক্র ভ্রমাইল, চিস্তারাম চাঁপরাশী 
এসে ॥ 

মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি বসে। 
কিন্ত এমন কল করেছ কালী, বেঁধে বাখে মায়া পাশে ॥ 

কালীর পদে মনের খেদে, দীন' রামগ্রসাদে 
ভাসে। আমার সেই যে কালী, মনের কালী, 
হলেম কালী তাঁর বিষয় বশে ॥ ২৬ ॥ 

প্রসাদী স্বর--তাল একতালা । 

মন রে আমার এই মিনতি । 

তুমি পড়া পাখি হও, করি স্ততি ॥ 

যা পড়াই তা পড় মন, পড়লে শুনলে ছুধি ভাতি। 
ওরে, জান না কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার 
গুতি ॥ 

কালী কাসী কালী পড় মন, কালী পদে রাখ 
প্রীতি। ওরে পড় বাবা আত্মারাম, আত্ম জনের কর 
গতি ॥ 

উড়ে উড়ে, বেড়ে বেড়ে, ডিন কেন বেড়াও 
ক্ষিতি। ওরে, গাছের ফলে কদ্দিন চলে, করবে 
চার ফলের স্থিতি ॥ ০ 
সী 



রা 

ই প্রসাদ ও | 
৯ প ০ পারি তি সিপীস্পিসিরাস্পিসি পোষ পাটি ৮৯০৯ সিসি লী শর পা পি পি ৬ পা পা ৮১৩ জর্প তা তি ৯ 

প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন শুন 

যুকতি। ওরে, বসে মুলে, কালী বলে, গাছ নাড়। 
দেও নিতি নিতি ॥ ২৭ | 

প্রসাদী হৃর--তাঁল একতাঁলা। 

মা আমার অন্তরে আছ। 

তোমায় কে বলে অন্তরে শ্তামা ॥ 

ভুমি পাযাণ-মেয়ে বিষম মায়া, কত কাচ কাচাও। 
মা কাচ গ' 

উপাসনা ভেদে তুমি, প্রধান মুক্তি ধর পাঁচ। যে 
জন পাঁচেক এক কোরে ভাবে, তার হাতে মা 
কোথা পাচ ॥ 

বুঝে ভার দেয় না যেজন, তার ভার নিতে! 
হাচ। ধেজন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সেকি ভুলে 
শেষে কচি ॥ | 

প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সশাচ।' 

তুমি সেই সীচে নির্মিতা হোয়ে, মনোময়ী হয়ে, 
নাচ ॥২৮। 



সস 

প্রসাদ প্রসঙ্গ | ২১ 

রাগিণী মূলতান--তাল একতালা । 
মন কালী কালী বল। 

বিপদ নাশিনী কালীর নাম জপনা, ওরে ওমন, 
কেন ভূল ॥ 

«এ কিঞ্চিত করন! ভয়, দেখে অগাধ সলিল। ওরে 
অনায়াসে ভবনদীর কালী কুলাইবেন কুল ॥ 
যাহবার তা হলে। ভাল, কাল গেল মন কালী বল। 
এবার কালের চক্ষে দ্রিয়ে ধুল, ভব পারাবারে চল ॥ 

শ্রীরাম প্রসাদে বলে, কেন মন ভুল। ওরে, কালী 
নাম অন্তরে জপ, বেলা অবসান হইল ॥ ২৯॥ 

রাগিণী মুলতান-_তাল একতা লা! । 
'মায়ের নাম লইতে অলস হইও না 

রসনা ! যা হবার তাই হবে ॥ 

|. ছুঃখ পেয়েছ (আমার মনরে ), না আরো পাবে। 

[গ্রহিকের সুখ হলো না বলে কি ঢেউ দেখে নাও 
| ডুবাবে? 

| রেখো! রেখে! সে নাম সদা সজতনে, নিওরে 
নিওরে নাম শয়নে স্বপনে । স্চেতনে থেক (মনরে 
আমার), কালী বলে ডেক, এ দেহ ত্যজিবে যবে॥ 

৩০ || ৮৯৯ 
৯০১০০০০০০০০ 

* পুস্তকান্তরে দৃষ্ট হইল যে এই সঙ্গীত হরুঠাকুর নর 583588555250685558185851555 



, 
ই গু প্রসাদ গুসঙ্গ। 

৫ম 

রাগিণী মূলতান--তাল একতাল।। 
কাল মেঘ উদয় হলে! আন্তর-অন্বরে । 
নৃত্যতি মানস শিথী কৌতুকে বিহরে ॥ 

মা শর্ধে ঘন ঘন গজ্জে ধরাধরে। 
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে ॥ ॥ 
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে। 
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল শত্বরে ॥ 
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে । 
রাম প্রসাদ বলে আমার জন্ম, হবে ন! জঠরে ॥ ৩১॥ 

প্রসাঁদী স্থর--তাল একতালা | 
এবার আমি ভাল ভেবেছি। 
এক ভাবির কাছে ভাব শিখেছি ॥ 

যে দেশেতে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক 

পেয়েছি । আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, 
সন্ধাকে বন্ধ্যা করেছি ॥ ৃ 

পম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই ঘুগে বুগে জেগে 
আছি। এবার যার দুম তারে দিয়ে, ঘুমের বুম 
পড়ায়েছি | 7777 রা 

দ্বার! বিরচিত, এবং ইহার ধুয়া “হরির নাম লইতে 

অলস হইও না” এইরপ। এ সম্বন্ধেও স্থির মীমাং 

সায় পহুছ1 গেল না। 



প্রসাদ গ্রসঙ্গ। তঙ 

সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি। 
মণি মন্দির মেজে দিব, মনে এই আঁশ! করেছি ॥ 

প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি। 
এবার শ্ঠামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম কর্ম সব 

ছেড়েছি ॥ ৩২ ॥ 

রাগিণী গাঁড় ভৈরবী--তাল আঁড়া। 
হৃৎ কমল-মঞ্চে দোলে করাল বদনী শ্যামা । 
মন পবনে ছুলাইছে দিবস রজনী ও মা॥ 

1. ইড়া পিঙ্গলা নামা, স্ুযুয্পা! * মনোরমা। তার 
মধ্যে গাথ! শ্যামা, ব্রহ্মদনাতনী ও মা ॥ 

আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়। 
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ও মা ॥ 

যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেষেছে মায়ের 

কোল । রামগ্রসাঁদের এই ঝোল, ঢোলমার! বাণী 
ও মা ॥৩৩|| 

শশী প্পপপিপীলি 

প্রসাদী স্বর-_-তাল একতাল1। 
মনরে তোর বুদ্ধি একি ! 

ও তুই সাঁপধরা জ্ঞান না শিখিয়ে, তালাস করে 
বেড়াস ফাঁকি ॥ 

* শরীরস্থ সার্দভ্রিকোটী নাড়ির মধ্যে ইড়া, 



২৪ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
৬ সিসি এসি এছ পালা পা সপাস্পিস্পাত পাস সপসিপাস্সিসিপীস্পান্পাস্পাস্পিসিপছ পাটি পিতা সপাস্টিলাি লাখ পাপা পাস পেপসি পাটি সপন ছি 

ব্যাবের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মত্শ্ত 
ধরে। মনরে, ওঝার ছেলে গরু হইলে, গোসাপে 
তায় কাটে নাকি ॥ 

জাতি ধর্ম সর্প খেলা, সেই মন্ত্রে করো না৷ হেলা। 
মনরে, যখন বলবে তাত সাপ ধরিতে, তখন হবি 

অধোমুখী ॥ ** ॥৩৭! 
পপ 

প্রমাদী সুর-তাল একতাল! । 

কালী পদ মরকত আলানে, মন কুপ্তরেরে বাঁধ এটে। 
ওরে কালী নাম তীক্ষ থড়েণ কর্ম পাশ ফেল কেটে! 

নিতান্ত বিষর়াসক্ত মাথায় কর বেসার বেটে। 
ওরে একে পঞ্চ ভূতের ভার, আবার ভূঁতের বেগার 
মর খেটে ॥ 

সতত ত্রিতাপের তাপে (১) হৃদি ভূমি গেল 

ফেঁটে। নব কাদদ্বিনীর বিড়ম্বনা, পরমায়ুবায় ঘেটে। 
নান তীর্থ পর্যটনে শ্রম মাত্র পথ হেঁটে । পাবে 

ঘরে বসে চারি ফল, বুঝনাঁরে ছুঃখ চেটে ॥ 

পিঙ্গল! ও সুযুক্স! এই তিনটা সর্ব প্রধান । 

(১) ভ্রিতাপ--আঁধিভৌতিক, আঁধিদৈবিক ও 
1] আধ্যাত্মিক। 

টিটি িিটিউিরিউউউ টিট
ি ও 



প্রসাদ প্রসঙ্গ | ২৫ 
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প্রসাদ কয় কিসে কি হয় মিছে লি 

শাস্ত্র ঘেটে । এখন ব্রহ্মমফীর নাম কোরে, ্রহ্মরন্ধ, 
যাক ফেটে ॥ ৩৫ ॥ 

সমল 

প্রসাধী হ্বর-_তাঁল একতাঁল]। 

কে জানে গো কালী কেমন। 
ষড় দর্শনে না পায় দরশন ॥ 

কালী পদ্মবনে * হংস সনে, হংসীরূপে করে 
বমণ। তাকে সহআরে মূলাধারে, সদা রী করে 
মনন ॥ 

আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের 
ন। তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর 

চল তি উর তি 
। 

* বটপদ্ম বা ষড়চক্র যথাঃ--১ম, এ 
য়, স্থাধিষ্টীন) ৩য় মণিপুর ; ৪র্থ, অনাহত; ম 
বিশুদ্ধাখ্য; ৬ষ্ট, সহআ্ার বা আজ্ঞা । 

১ম চতুর্দীল পন্য । ২য়, ষড়দল পদ্মা । ৩য়, দশ- 
দল পদ্ম । ৪র্থ, দ্বাদশদল পদ্ম । ৫ম, অষ্টাদশদল পদ্মা। 
রঃ সহঅদল পদ্ম। এই স্থলে এই পদ্মবন বুঝিতে 
ইইবে। 
পানির] 



ত্৬ গ্রাসাদ প্রসঙ্গ । 
 পস্িসপসএসপসসস পাপী পাস পাস পিস প৯ পিপাসা ক ২ 

মায়ের উদর ত্রহ্ম/ও ভাগ, প্রকাণ্ড তা জান 
কেমন। মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্ত কেব! 
জানে তেমন ॥ 

প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধ, গমন। 
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝেনা, ধরবে শশী হযে 
বামন ॥ ৩৬ ॥ 

পপ 

রাগিণী মুলতান--তাঁল একতালা ৷ 
কার বা চাকরী কর (রে মন)। 

ওরে তুই বা কে, তোর মণিব কেরে, হলি কার নফর ॥। 
মোহাছিবা দিতে হবে, নিকাশ তৈয়ার কর। 

ও তোর আমদানিতে শুন্ত দেখি, কর্জ জমা ধব 
(ওরে মন) ॥ 

দ্িজরাম গ্রসাদে বলে, তারার নামটা সাঁর। 
ওরে মিছে কেন দারা স্ুতের বেগার খেটে মর 

(ওর যমন )॥ ৩৭॥ 

প্রসাদী তুর-তাঁল একভালা। 

আর বাণিজ্যে কি বাসন! । 

ওরে আমার মন বল না ॥ 

শেপ পাপা 



শপ পট 

প্রসাদ প্রসঙ্গ । ২৭ 

। ওরে খণী আছেন ত্রঙ্গময়ী, স্থখে সাধ সেই লহনা ১। 
[ ব্যজনে পবন বাস (২) চালনেতে স্ুগ্রকাশ। 
| মনরে ওরে, শরীরস্থা ব্রহ্ষমরী, নিড্রিতা জন্মাও 
1 চেতনা ॥ 

কাণে যি ঢোকে জল, বার করে যে জানে কল। 
মনরে ওরে, সে জলে মিশাঘ়ে জল, এ্হিকের এরূপ 
ভাবনা ॥ 

ঘরে আছে মহাবত্ব, ভাজিক্রমে কীচে যতব। 
মনরে ওরে, আীনাথদন্ত, কর তত্ব কলের কপাট 
খোল না ॥ 

অপুর্ব জন্মিল নাতি, * বুড়! দাদা দিদী ঘাতী। 
মশরে ওরে, জনন মরণাশৌচ, সন্ধ্যা পুজা বিড়ম্বনা ॥ 
09) লহন।_বাকী, অনাদার। এই একী 
প্রাচীন মত আছে যে ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া 
এইরূপ প্রতি্রত থাকেন যে সাধনা করিলে মুক্তি 
দিবেন। যখন স্ষ্টি করিয়াছেন মুক্তি দিডেও 
তিনি বাধ্য আছেন। 

' (২) ব্যজন--পাঁখা। যেক্ধপ পাঁখাঁতে বায়ু 
বাস করে, কিন্তু সঞ্চালনাঁভাবে প্রকাশ পাঁয় না, 
সেইরূপ প্রত্যেক আত্মাতে ঈশ্বর আভিভূতি আছেন, 
কেবল সাধনাভাঁবে উপলব্ধি হয় না। 

* মনের ছুই স্ত্রী, প্রবৃতি ও নিবৃভি। প্রবৃত্তির 
টা 1৮৩ 



৮ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
তম্লা ৯১৫ সিসি 

পি সমস পাশ, পে ৯পীসযা 

প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে। 

মনরে ওরে, সিন্দুর বিধবার ভালে, মরি কিবা 
বিবেচন। ॥ ৩৮ ॥ 

রাগিণী গাঁট়া ভৈরবী--তাল ঠুরী। | 
অপার সংসার, নাহি পারাবার। 

ভরস। শ্রীপদ্, সঙ্গের সম্পদ, বিপদে তারিণী, 
কর গে নিস্তার ॥ 

যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি, ভয়ে কাপে অল, 

ডুবে বা মরি। তার কৃপা করি, কিন্কর তোমারি, 
দিয়ে চরণ তরী, রাখ এইবার ॥ 

বহিছে তুফান নাঁহিক বিরাম,থর থর অঙ্গ কাপে 

অবিরাম। পুরাও মনস্কীম, জপি তারা নাঁম, তার 
তব নাম সংসারের সার ॥ 

কাল গেল কালী হল না সাধন, গ্রসাদ বলে 

গেল বিফলে জীবন । এ ভব বন্ধন, কর বিমোচন' 

শা বিনে তারিণী কারে দিব ভার ॥ ৩৯ ॥ 
পাপা 

সন্তান অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান, নিবৃত্তির সন্তান 

বিদ্যা বা জ্ঞান, জ্ঞানের সন্তান গ্রবোধ। প্রবোধ 

জন্মিলেই প্রবৃত্তির নাশ হয়। গ্রবোধ চল্রো 

|] নাটক দেখ। 



প্রসাদ গ্রসঙ্গ। ২৯ 
২ ৬্া্ি ১ ২ স্পািসস্পস্িরছি ৯ 

প্রমাদী স্বর_-তাল একতাল।। 
মনরে আমার ভোলা মাম! | 
ও তুই জানিস না রে খরচ জম1॥ 

যখন ভবে জম হলি, তখন হইতে খরচ গেলি । 
ওরে জয় খরচ ঠিক করিয়ে, বাদ দিয়ে তিন শুন্ত নামা ॥ 
বাদে হইলে অঙ্ক বাকী, তবে হবে তহবীল বাকী । 
তহবীল বাকী বড় ফাকি, হবে না তোর লেখার সীমা ॥ 
দ্বিজ রাম প্রসাদ বলে কিসের খরচ, কাহার জম] । 

ওরে অন্তরেতে ভাব বসি, কালীতার! উম্াশ্তাম! ॥৪০॥ 

প্রসাদী হ্বর-_-তাল একতলা । 
কাজ কিরে মন যেয়ে কাশী। 
কাদীর চরণ কৈবল্য রাশি ॥ 

সার্দী ত্রিশ কোটা তীর্থ মায়ের চরণ বাসী। 
যদি সন্ধ্যা জাঁন, শান্ত্র যান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী ॥ 

হ্বংকমলে ভাব বসে, চতুর্ভজা মুক্তকেশী | রাম- 
প্রসাদ এই ঘরে বাস, পাবে কাশী দিবানিশি ॥ ৪১ ॥ 

স্্পপাপাশিিশিসসড 

রাঁগিণী জংলা--তাল একতা ল।। 

রসনে কালী নাম রটরে ! 
মৃত্যুরূপ৷ নিতান্ত ধরেছে জঠরে ॥ | 

১ রিসিভ নিত িটিজিনিউিডিরাতিলোর়ানির রা 
রিিাতা 

রাস ত৯0৯/৯৫ সপ সা 



নি 

৩৩ প্রসাদ প্রসঙ্গ | 
পে চো্পী্পাস্সিলাসস্টিপিতা সিলসিলা সি পোপ পি তে ০ পিসি ২০৯ 

৯০৯ পাস সিপাসাসটিপাস্পাসিপিস পাসটিসটসিপাসিতাসপি স্পস্ট 

কাঁলী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে! 

এ কেবল বাদার্থ মাত্র, খঁজতেছে ঘট পটরে ॥ 

রসনারে কর বশ, শ্তামা নামামূত রস। 

তুমি গান কর পান কর, সে পাত্রের পাত্র বটরে ॥ 

স্থধীময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্য ধাম। 

করে জপনা কালীর নাম, কি তব উৎ্কটবে ॥ 

শ্রুতি রাখ সত্বগুণে, দ্বি অক্ষর কর মনে । প্রসাদ 

বলে দৌহাই দরিয়া, কালী বলে কাল কাঁটরে ॥ ৪২। 

আসল) 

গ্রসাঁদী স্র--তাল একতা 'ল! | 

মন ভূলনা কথার ছলে। 

লোকে বলে বলুক মাতাল বলে ॥ 

সু শপাঁন করিনে রে, সুধা খাই যে কুতৃহলে। 

আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ-মাতালে 

মাতাল বলে ॥ ূ 

অহশ্সিশি থাক বসি, হরমহিষীর চরণতলে ৷ 

নৈলে ধরবে নিশা, থুচবে দিশা, বিযম বিষয় মদ 

থাইলে ॥ 
টি এ পপি 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ৩১ 
২৪২ পিট তটিব ৯৮ এসপসিপিসিপসিপপিসিপিপসি পাসপিস্টিপা সপপাস্পিিস্সপস্সসি লাসিতী পিসি পাস পাপা সপসপিিস্পিস্িতী সি সপাস্পসি্ী সিলা সির 

র যন্ত্র ১) ভরা মন্ত্র সৌঁড়া, অও্ড ভাসে যেই জলে(২)। 

সে যে অফ্ুল তারণ, কুলের কারণ, কুল (৩) ছেড় ন৷ 
পরের বোলে ॥ 

ত্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোহের ফলে । 
সত্বে ধন্দ্ম তমে মর্ম, কনর, হয় মন রজ মিশালে ॥ 

মাতাল হলে ব্তোল (৪) পাবে, বৈতালী ৫) 
করিবে কোলে । রামপ্রসাদ বলে নিদান কালে, 
পতিত হবে কুল ছাড়িলে ॥ ৪৩ ॥ 

শশী পিসপপীন। 

প্রসাদী স্র--তাল একতালা । 

' রসনায় কালী কালী বলে। 
আমি ডঙ্ক। মেরে যাব চলে ॥ 

সুরা পান করি নে রে সুধা খাই রে, কুতুহলে। 
আমর মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ-ম।তালে 

মাতাল বলে ॥ 
| শপস্পপাশীসীপিশপপী শি 

(১) যন্ত্র বোতল, স্রার ফায়েল। 

(২) সুরা, সমিতা ও তরিতা ঘটিত কারণ বারি। 
(৩) কৌলিক (তান্ত্রিক ) ক্রিয়া! কলাপ। 
(8) বেতাল-_শিব। 

(৫) বৈতালী--কালী। 



প্রসাদ প্রসঙ্গ | 

থালি মর্দ খেলেই কি হয়, লোকে কেবল মাতাল 

বলে। যা আছে কর্ম, কে জানে মন্ম,জানে কেবল 

সেই পাগলে ॥ 
দেখা দেখি সাধয়ে যোগ, সিজে কায়া, বাঁড়য়ে 

রোগ । ওরে মিছে মিছি কর্শভোগ, গুরু বিনে 

প্রসাদ বলে ॥ ৪৪ ॥ 

রাগিণী পিলু বাহার-_তাল জঙ। 

ওরে স্ুরাপান করিনে আমি, ন্তুধা থাই জয় কালী বলে 

মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে। | 

গুরু দত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা; ৃ 

আমার ভ্তান শু'ড়ীতে চুয়ায় ভাটা, পাঁন করে মোর 

মন মাতালে। 
যূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা ম1; 

রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা, থেলে চতুব্বর্গমেলে 1৪৫18 

* এই তিনটী সঙ্গীত এক বিষরীভৃত, এক 

ভাবাতজ্ক, এবং কোন কোন স্থলে এক ভাষায় 

বিরচিত। এইরূপ এক সঙ্গীতের দ্থিবিধ বা ভরিবিধ 

পাঠান্তর, এক এক কথার পুনঃ পুনঃ উক্তি ও এক 

তাবাত্মক অনেকানেক সঙ্গীত দ্বারা, ইহাই প্রমাণিত 
০০
০০
০০
০০
০০
০:
 



্ 

প্রসাদ প্রসঙ্গ | ৩৩ 
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রাগিণী জংলা-- তাল একতালা ৷ 

মায়া রে পরম কৌতুক । 
মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, অবদ্ধজনে লুটে সুখ ॥ 

আমি এই আমার এই, এভাব ভাবে মূর্থ সেই। 
মনবে ওরে, মিছে, মিছে সার ভেবে, সাহসে বাঁধিছ 

বুক। 
আমি কেবা আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা। 

নরে ওরে, কে করে কাহার সেবা, মিছা ভাব 

দুধ সুখ ॥ 
দিপ জেলে আধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে। 

মনরে ওরে, তখনি নির্বাণ করে, ন! রাখে রে 

একট্ুকৃ॥ ূ 
প্রাজ্ঞ অক্টালিকায় থাক, আপনি আঁপন দেখ । 

রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলিয়া দেখ রে মুখ ॥ ৪৬॥ 

প্রসাঁদী স্থর--তাঁল একতাঁল1 । 
ভাল নাই মোর কোন কালে। 
তালই যদ্দি থাকবে আমার মন কেন কুপথে চলে॥ 
হেদে গো মা! দশ ভূজা, আমার ভবে তনু হইল 

হয় যে রামপ্রসাদ অতর্কিতভাবে সঙ্গীত রচন। 

করিতেন। 



টিটি টি 8 

৩৪ প্রসাদ প্রসঙ্গ । ূ 
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বোঝা । আমি না করিলাম তোমার পুজা, জবা 
বিন্ব গঙ্গাজলে ॥ 

এ ভব সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাণী। 
যখন শমনে ধরিবে আসি, ডাকব কালী কালী বলে ॥ 

দ্বিজরাম প্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে । আমি 

ডাকি ধর ধর বলে, কে ধরে তুলিবে কুলে ॥ 8৭ ॥ 

প্রসাদী স্বর-তাল একতালা। 
মন কব কি তত্র তারে। 
ওরে উন্মন্ত, আধার ঘরে ॥ 

সে থে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্তে 
পারে॥ 

মন অগ্রে শবী (১) বশীভূত, কর তোমার শক্তি 
সারে । ওরে কোটার ভিতর চোর কুঠরী, (২১) ভোর 
হলে সে লুকাবে রে ॥ 

ষদ দর্শনে দর্শন পেলে না, আগম নিগম ! 

তন্ব সারে । সেধে ভক্তি রসের রসিক, সানন্দে! 

বিরাজ করে পুরে (৩) ॥ 
স্পেস 

(১) শগী-_ক।ম। কাম সর্বাগ্রে দমন করিবে। 

(২) চোর কুঠরী--গুহের সর্ধাপেক্ষা নিভৃত কোঠা। । 

(৩) পুরে-আত্মাতে। “হিরণ্ুয়ে পরে কোষে, 

বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।” 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ৩৫ 

সে তাব লোডে গরম যোগী, ঘ্বোগ করে বুগ 
বুগাস্তরে। হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, 
লোহাকে টুশ্বকে ধবে ॥ 

প্রদাদ বলে মাতৃ ভাবে, আমি তত্ব করি যারে। 
সেটা চাঁতরে কি ভাঙ্গবো হাড়ি, বুঝরে মন ঠারে 
ঠোরে ॥ ৪৮ ॥ 

ক্স 

পাঁগিণী বসন্ত বাঁছার--তাল একতালা । 

কালী কালী বল পসনা । 
কর পদধ্যান, মাথামৃত পান, যদি হতে প্রাণ, 

থাকে বাসনা ॥ 

ভাই বন্ধ স্ুত দারা পরিজন সঙ্গের দোমব নঙ্ে 
কোন জন। ছ্রন্ত শমন বীধবে যখন, বিনে এ 
চবণ কেহ কার না॥ 

দর্গানাম মুখে বল একবার, সঙ্গের সর্ল ছুর্গানাম 
আমার। অনিত্যসংসার মাছি পারাপার, সকপি 
অসার ভেবে দেখ না ॥ 

গেল গেল কাল বিফলে গেল, দেখনা কালাস্ত 
নিকটে এল । প্রসাদ বলে ভাল, কালী কালী বল, 
দুর হবে কাল বম যন্ত্রণা ॥ ৪৯ ॥ 



৩৬ প্রসাদ গ্রসঙ্গ। 
তা সি সিসি 

পেপসি সিসি পিসি তি পেপসি এসি পিল ৯ পাত তিসির্ণি 5১ 

প্রসাদী সুর-_তাল একতাল।। 
মন তুই কাঙ্গালী কিসে। 
ও তুই জানিস. নারে সর্ধনেশে ॥ 

অনিতা ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে । 

ও তোর ঘরে চিস্তামণি নিধি, দেখিন্নারে বসে বসে॥ 

মনের মত মন যদ্দি হও, রাখরে যোগেতে 

নিশে। যখন অজপা (১) পুর্ণিত হবে, ধরবে না; 
আর কাল বিষে ॥ | 

গুরুদন্ত রতু তোড়া, বাধরে যতনে কসে। 

দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি, অভয় চরণ. পাবার 
আশে ॥ ৫০ ॥ 

গ্রসাঁদী স্ৃথর-তাঁল একতালা। 
এই সংসার ধৌঁকার টাটি। 
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি ॥ 

ওরে, শ্দিতি জল বহি বাযু, শূন্যে গাচে পরিপাটা ॥ 
প্রথমে প্রকৃতি স্থুলা, অস্কারে লক্ষ কোটী। 

যেমন শরার জলে হৃর্ধ্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব 

যেটী॥ 

(১) “হত, সঃ” অর্থাৎ সোহহং ইত্যাদি জপ। 

শ্বাস গ্রশ্থাস। 
০০৫52252422 



প্রসাদ প্রসঙ্গ | ৩৭ | 
৯ পাসিস্টিলাসসছি 

মিতা 

গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলেম 
মটি। ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ি 
কিসে কাটি ॥ 

রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী। 
আগে, ইচ্ছ।-সুধে পান করে, বিষের জালায় ছটফটি॥ 

আনন্দে রামপ্রসারদ বলে, আদি পুরুষের আদি 
মেয়েটি। ওমা যাহ! ইচ্ছা তাহাই কর ষা, ভুমি গো 
গাষাথের বেটী ॥ ৫১ ॥ 

গগন াপধাচপগী 

প্রসাদী স্থর-_তাল একতাল। । 

আমি তাই অভিমান করি। 
আমায় করেছ গো যা সংসারী ॥ 

অর্থবিন! বার্থ যে এই, সংসার সবারি ॥ ওমা 
তুমিও কোন্দল কোরেছ, বলিয়ে শিব ভিকারী ॥ 

জ্ঞান-ধর্্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্তে'পরি | ওষা বিন 
দানে মথুরা-পারে, যান্নি সেই, ব্রজেম্বরী ॥ 

নাতোয়ানী কাচ কাচে মা, অঙ্গে ভম্ম ভূষণ 
পরি। ওমা কোথায় ্ুকাবে ধল, তোমার কুবের 
ভাগারী ॥ 

সপ্ত ৫ 



গসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেনছোলে ভারি। 
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ 

সারি ॥ ৫২ ॥ 

পাপী 

প্রসাদী স্থর--তাঁল একতালা | 

এবার কালী কুলাউব। 

কাপি কোসে কালি বুঝে লব ॥ 

সে নৃতকা'ী কি অস্থিরা, কেমন করে তায় 
রাখিব। আমার মনোধন্ত্রে বাদ্য করে, হৃদি পদ্ম 

নাচাইব ॥ 

কালী পদের পদ্ধতি ঘা, মন তোরে তা জানাইব | 
আছে আর বে ছটা বড় ঠ্যাটা, সে কটাকে কেটে 
দিব ॥ 

কালী ভেবে কালী হোয়ে, কালী বলে, কাল 
কাটাব । আমি কালাকালে কালের মুখে, কালী 
দিষে চলে যাব ॥ 
পাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকা-। 

শিব। আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু, কালী 
কালী না ছাড়িব ॥ ৫৩॥ 

ূ ৃ 
শশী শী শীলা পিপাসা 

৩৮ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 

| 
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রাগিণী জংলা--তাল একতালা । 

একবার ডাকরে কালীতার! বোলে, জোর করে 
রসনে । ও তোর ভয় কিরে শমনে ॥ 

কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী, যার হৃদে জাগে 
এলোকেশী। তার কাজ কি ধর্ম কর্ম, ও তাঁর মনু 
যেবা জানে ॥ 

ভজনের ছিল আশা, স্থঙ্্ম মোক্ষ পুর্ণ আশা । 
রামগ্রসাদের এই দশা, দি ভাব ভেবে মনে ॥ ৫৪ ॥ 

সস 

 রাগিণী বসন্ত বাহাঁর_-তাঁল আঁড়া। 
ত্যজ মন কুজন ভূজঙ্গ সন্গ। 

কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্ক ॥ 

অনিত্য বিষয় ত্য, নিত্য নিত্যময়ে ভজ | মক- 
রন্দ রসে মজ, ওরে মনোভূঙ্গ ॥ 

দবপ্নে রাজা লভ্য যেমন, নিদ্রা! ভঙ্গে ভাব কেমন। 

বিষয় জানিবে তেমন হলে নিদ্রা ভঙ্গ ॥ 
অন্ধস্কন্ধমে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কুপে পড়ে। 

কর্মীকে কি কর্মে ছাড়ে, তার £ক প্রসঙ্গ ॥ 
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে। তুমি 

যাও পরের ঘরে, এত বড় রঙ্গ ॥ 



কি 
টবে 

প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা। 

অঙ্গ হীন হয়ে 'লেটা দগ্ধ করে অঙ্গ ॥ ৫৫ ॥ 
পাত 

রাগিণী সোহিনী--তাল একতাল। 

আয় দেখি মন চুরি করি, তোমায় আমায় এক- 
ত্ররে। শিবের সর্ধন্ব ধন মায়ের চরণ, যদি আস্তে 
পারি হরে ॥ . 

জাগ! ঘরে চুরি করা, ইতে যদি প ড়ধরা। তবে 
মানব দেহের দফা সারা, ধেধে নিবে কৈলাসপুরে। 

গুরু বাক্য দ্র করে, যদি যাইতে পারি 
ঘরে। ভক্তিবাণ হরকে মেরে, শিবত্ব "পদ লব 

কেড়ে ॥** ॥ ৫৬ ॥ 
পলিপ পপি 

রাগিণী সোহিনী বাহার-_তাল 

একতা লা । 

তুমি এ ভাঁল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না৷ 

এমন প্রহিক সম্পদ কিছু আমীরে দিলে না 
কিছু দিলে না পেলে না, দিবে না পাবে না; 

তাঁয় বা ক্ষতি কি মোর। হোক দিলে দিলে বাজী, 

তাতেও আছি রাজি, এবাঁর এবাজী ভোর গো ॥ 



পিএ 

গ্রসাদ প্রসঙ্গ | ৪৯ 

এম! দ্রিতিদ্ দিতাম, নিতাম খেতাম মজুরি 
করিয়ে তোর। এবার মজুরি হলো! না, মুর! চাঁধ 
কি,কি জোরে করিব জোর গে! ॥ 

আছ ভুমি কোথা, আমি কোথা, মিছামিছি 
করি শোর। শুধু শোর করা পারা, তোর যে 
কুধারা, মোর যে বিপদ ঘোর গো ॥ 

এমা, ঘোর মহানিশা, মন যোগে জাগে, কি কাঁজ 
তোর কঠোর্। আমার একুল ওফুল, দুকুল, গেল, 
সধা ন! পেল চকোর গো ॥ 

এম, আমি টানি কুলে, মন প্রতিকূলে, দারুণ 
করম ডোর ।. রামগ্রসাদ কহিছে, পক্ডে ছুটানার, 
মরে মন ভূরা চোর গো ॥ ৫৭ ॥ 

প্রসাদী স্থর--তাল একতাঁলা। 
মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি। 
আমি তোম! বিনা নাহি খেলি ॥ 

এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চাম্পাকলি ধুলা ধুলি। 
আমি কালীর নামে মারব বাড়ি, ভাঞঙ্জব যমের 
মাথার খুলি ॥ ৃ 

ছয় জনের মন্ত্রণা মিলি, তাইতে পাঁগল ভূলে 
গেলি। রামপ্রসাদের খেল! ভাঙ্গলি, গলে দিসে 
কাথা ঝুলি ॥ ৫৮ ॥ 

পোস্ট সপস্মপতি? পাটি পা পাস সি সস্তার সিসি আপস তোপে তাপ সিলাসপি০% ৯ তি 
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রাগিণী জংলা- তাল এরত লা । 

তার! নামে সকলি ঘুচাও। 

কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাথা, সেটাও নিত্য নয় ॥ 

যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে, স্বর্ণ খাদে উড়ায়। 

ওমা, তোর নামেতে তেমনি ধারা, তেমনি তো 

দেখায় ॥ | 

যে জন গৃহ স্থলে ছুগগা বলে, পেয়ে নাশ তয়। 

এমা, তুমিতে। অন্তরে জাগ, সময় বুঝতে হয়॥ 

যার পিতা মাত! ভম্ম মাখে, তরু তলে রয়। ওমা, 

তাঁর তনয়ের ভিটেয় টেকা, এ বড় সংশয় ॥ 

প্রমাদে ঘেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায়। 

ওরে, ভাই বন্ধু থেকে! না রাম প্রনাদের আশায় ॥৫৮| 
[০ 

প্রমাদী স্বর--তাঁল একতাঁলা। 

কালীর নাম বড় 'মঠা। 
সদা গান কর পান কর এটা ॥ ৰ 

রে শিকরে রসনা তবু ইচ্ছা করে পায়ন্ পিঠা॥ 

নিরাকার সাকার ককার সবাকার ভিটা! । ওরে 

ভোগ মোক্ষ ধাম নাম, ইহাঁর পর আর আছে 

কিটা ॥ 
০০ 



ভাপা 
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প্রসাদ প্রসঙ্গ । ৪৫ 
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প্রনাদী স্বর--তাল একতাল। |, 

৮৮৮ কেন গঙ্গাবাসী হব। 
থরে বসে মায়ের নাম গাইব ॥ 

আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস 

করিব। কালীর চরণ তলে কত শত, গয়া গঙ্গ! 
দেখতে পাব ॥ 

শ্রীরামগ্রসাদ বলে, কালীর পদে শরণ লব। 
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, বিমাতাকে ম! 
বিৰ ॥ ৬২ ॥ রী 

॥ 

নেপাল 

রাগিণী গৌরী গান্ধার-_তাল একতালা | 

মা মা বলে আর ডাকব না। 
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা ॥ 

ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ক্যাসী, আর কি 
ক্ষমতা রাখ এলোকেশী ; ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা 

মেগে খাব, মা বলে আর কোলে যাব না ॥ 

ভাক্ষি বারে বারে ম| মা বলিয়ে, মাকি রয়েছ 
চক্ষু কর্ণ খেয়ে; ম! বিদ্যমানে, এ ছুঃখ সস্তানে, মা 

মোলে কি আর ছেলে বাঁচে না ॥ 



পশিসপপিপপপিপি 

৪৬ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 

ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ স্থৃত্র, ম! হয়ে হলি 

মা সন্তানের শক্র; দ্রিবা নিশি ভাবি, আর কি 

করিবি, দিবি দিবি পুন কঠোর যন্ত্রণ ॥ ৬৩ ॥ 

শী 

প্রসাদী স্বর--তাল একতাঁল। । 

সামাল্ সামাল ডবল তয়ী। 
আমার মনরে ভোলা, গেল বেল, ভজলে না 

হরস্ুন্দরী ॥ 
প্রবঞ্চনার বিকিকিনি, করে ভর! কৈলে ভারী। 

সারা দিন কাটালে ঘাঁটে বসে, সন্ধ্যা বেল! ধরলে 
পারী॥ 

একে তোর জীর্ণ তরী, কলুষেতে হলো ভারী। 
যদি পার হবি মন ভবার্ণবে, শ্রীনাথে কর কাণ্ডারী। 

তরঞ্গ দেখিয়া ভারী, পলাইল ছয়ট! টাড়ী। 
এখন গুরু ব্রহ্ম সার কর মন, যিনি হন ভব 
কাণ্ডীরী ॥**1৬৪| 

গ্রসাঁদী স্বর-তাঁল একতালা। 

অসকাঁলে যাৰ কোথা । 
আমি ঘুরে এলেম থা তথা ॥ 
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রা হলে! অবসান, তাই ৫ দেখে কাপিছে প্রাণ। 
তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে, স্থান দাও গো 
রাত ॥ 

শুনেছি শ্রীনাথের কথা, বট চতুর্বর্গ দাতা । রাম 
প্রনাদ বলে চরণতলে রাখবে রাখ এই কথা ॥ ৬৫ ॥ 

রাগিণী জংলা--তাল একতাঁলা। 

মোরে তরা বলে কেন না ডাকিলাম। 
আমার এ তম্থু তরণী ভব সাগরে ডুবাইলাম ॥ 

এ ভব তরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম। তাতে 
তাজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পুরাইলাম ॥ 

বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাঁম। মন 
ডোরে ওচরণ হেলে না ধাধিলাম ॥ 

প্রসাদ বলে মাগো, আমি কি কাঁজ করিলাম । 

আমার তুফানে ডুবিল তরী আপনি মজিলাম ॥৬৬॥ 

প্রসাঁদী স্রর-_-তাল একতালা। 
পতিত পাবনী তারা । 

ওমা কেবল তোমার নামটী সাঁরা ॥ 
এঁ যে তরাসে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাজের 

ধারা ॥ 



০৮ শীিশিপপপিশ শাসন পাস শপ শপ পপি পিপাসা পপ শাপলা পশিলিশিল 5 

3৮ প্রসাদ গ্রসঙ্গ। 

বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল। 
তদবধি ভইয়াছ ফণী যেন মণি হারা ॥ 

ঠেকেছিলে মুনির ঠাই, কার্য কারণ তোমার! 
নাই। উয়ার সয় তয় রয় (১) সেইরূপ বর্ণ পারা ॥ | 

দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠি একের! 
বোঝা । লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা ॥ 

পাঁগল বেটার কথায় মজে, এতকাল মলাম 
ভজে। দিয়াছি গোলামি খং, এখন কি আর আছে 
চারা ॥ 

আমি দিলাম নাকে খত, তুমি দেও মা ফারখৎ 
কালায় কালায় দাওয়া ঝুটা, সাক্ষী তোমার ব্যাটা 
যাঁরা ॥ 

বসতি যোঁড়শ দলে, ব্যক্ত আছে ভূমণ্ডলে। 
প্রসাদ বলে কুতুহলে, তারার লুকায তার! ॥ ৬৭। 

রাঁগিণী সোহিনী--তাল একত।লা। 

ঢেখি ম। কেমন করে, আমারে ছাড়ায়ে যাবা। । 

ছেলের হাতের কল! নয় মা, ফাকি দিয়ে কেবে 
থাবা ॥ 
৭ স্পা শিশ্পি শী পপি পলিপ পিপিপি পাপ পীর পপ পপ পপ পপ পপ ০ এ পাপা 

€১) উ়ায় সয়, তয়, রয়, উন্তর। | 
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এমন ন ছাপান ছাপাইব, মাগো খোজে খোজে 
নাহি পাবা । বৎস পাছে গাভী যেমন, তেমনি 
পাছে পাছে ধাবা ॥ 
ৃ প্রসাদ বলে ফাকি ঝুঁকি, মাগো দিতে পার 
৷ পেলে হাবা। আমায় যদি না তরাঁও মা, শিব হবে 

তোমার বাবা ॥ ৬৮ ॥ 

মন করোন। দ্বেষ! দেষি! 
যদ্দি হবিরে বৈকুঞ বাসী ॥ 

*. আমি বেদাগম পুরাঁণে, করিলাম কত খোঁজ 
তালাসি। এ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল 
| আমার এলোকেশী ॥ 

_.. শিবরূপে ধর শিক্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাণী । 
৷ ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি ॥ 

দ্িগন্থরী দিগন্বর, পিতার চরণবিলাসী । শ্বশান- 
' বাদিনী বাসী. অবোধ্যা গোকুল নিবাসী ॥ 

ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক নয়সী। 
গমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে জানকী পরম রূপসী ॥ 

| প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেতোর হাঁসি। 
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে, পদে গঙ্গা গয়! কাশী ॥৬৯ ॥ 

ৰ 

|. প্রসাদী স্তর__তাঁল একতালা ৷ 
| 
ৰ 
| 

০০ 

2254422228১ 
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রানী লগ্নী- তাল আড়খেমটা | 

মা বসন পর। 

বসন পর বসন পর, মাগো বসন পর তুমি। 
টন্দনে চর্চিত জবা, পদে দিব আরম গো ॥ 

কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো! কৈলাসে ভবানী। 
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো ॥ 

পাতালেতে ছিলে মাঁগো, হয়ে ভদ্র কালী । কত 
দেবী করেছে পুজা, দিয়ে নরবলি গো ॥ 

কার বাড়ী গিয়েছিলে, মাগে। কে করেছে মেবা! 
শিরে দেখি রক্ত চন্দন, পদে রক্ত জবা গো ॥ | 

ডানি হস্তে বরাভয়, মাগো বাম হস্তে অসি।। 
কাটিয়া অস্থুরের মুণ্ড করেছ রাশি রাশি গো ॥ 

অনিতে কধির ধারা, মাগে!। গলে মুণ্ড মালা। 
হেট মুখে চেয়ে দেখ পদতলে ভোলা গোঁ ॥ 

মাথায় সোনার মুকুট, মাগো ঠেকেছে গগনে। ূ 
সা হয়ে বাপকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো ॥ 

আপনে পাগল পতি পাগল, মাগো আরও 
প/গল আছে। দ্বিউ রামপগ্রসাঁদ হয়েছে পাগল, চরণ 
বার আশে গো ॥ ৭০ ॥ 

(রাত 



লিপ পাসে পাপ পোপ 

গ্রসাদ প্রসঙ্গ । ৫১ | 
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রাগিণী জংলা --তাঁল একতালা । 

মা আমি পাপের আসামী । ূ 
এই লোকসানি মহাল লয়ে বেড়াই আমি॥ 

পতিতের মধ্যে লেখা, যায় এই জমি । তাই ূ 

বারে বারে নালিস করি, দিতে হবে কমী॥ ূ 

আমি মোলে এ মহলে, আব নাই হামি (১)। | 
মাগো এখন ভাল না রাখতে, থাকুক রামরামি ॥ ূ 

গঙ্গ! যদি গর্ধে টানে,লইল এই ভূমি। কেবল; 
কথা রবে কোথা রব, কোথা! রবে ভূমি ॥ %* ৭১ ॥ ূ 

ৃ 
! 
| 

' 
ৰ 
! 

০০৮০০১সমপসজস 

মা হওয়৷ কি মুখের কথ! । 
( কেবল প্রসব করে হয় না মাতা) 

ঘি না বুঝে সন্তানের ব্যথা ॥ 

[ 

ৰ প্রপাদী হর--তাল একতালা | 

ৃ 

দশ মাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা। ূ 
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালেন!, এল পুত্র গেল কোথা 

সন্তানে কুকর্ম করে, বলে পাঙ়ে পিতা মাতা । 
দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার হয় ন! 

বাথা॥ | 
পপি শি, 

(১) হামি--হশাই। 2 
8৮2 রর শ ২ ধু ৬ 
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বিজ রাম প্রসাদ বলে, এ চরিত শিখলে কোথা || 

ধদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরো না. 

জগন্মাতা ॥ ৭২ ॥ 
স্পা 

প্রমাদী স্থর--তাঁল একতাঁল]। 
আমি কি আটাসে ছেলে । 
ভয়ে ভুলব নাকো চোক রাঙ্গীলে ূ 

সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃদ 

কয়রা । ওম| আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা. 

কতই ছলে ॥ | 

শিবের দলিল সৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে । 

এবার করঃন্তনালিশ নাথের আগে ভিক্রী লব এক: 
সওয়ালে ॥ রর 

জানাইবধিক্নীন ছেলে, মৌকদ্দমায় দাড়াইলে। 
যখন গুরুদন্ত দখ্াবিজ, গুজরাইব মিছিল কালে ॥ : 

মায়ে পোয়ে মোকদদমা, ধুম হবে রাম প্রসাদ: 

| বলে। আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায়, শান্তকবে, 
লবে কোলে ॥ 7৩ ॥ 

| 

র নি 
্ প্রসাদী স্থুর--তাল একতা ল।। 

]. 
আমি ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা । 
শী যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজ! । 

সপ 2 এপ এিিতিগি পীশীশীতীও ৮ াশীশািশিশশীীশোশিশিপ্পীপশিশীাশীশািা টাটাশিশ তি তি 



| 

ৰ 
র 
র 
ূ 
| 

প্রসাদ শ্রসঙ্গ | ৫৩ | 

“না আমারে শমন, চিননে পরে হবে টা |. 

আমি হামা মার দরবারে থাকি, অতয় পদের বইরে 
বোঝা ॥ 

ক্ষেমার খাসে আছি বসে, নাই মহালে শুকা (১) 
হাঁজা (২)। দেখ বালি চাপ! সিক্ত নদী, তাতেও 
মহাল আছে তাজা ॥ 

প্রসাদ বলে শমন তুমি, বয়ে বেড়াও ভূতের 
বোঝা । ওবে যে পদে ও প্র পেয়েছ, জাননা সেই 
গদের মজা ॥ ৭৪ | 

স্পাই 

গ্রনাদী হৃবর-_-তাল একতাল!। 
আমার সনদ দেখে যারে। 

আমি কাণীর স্থৃত, যমের দূত, বলগে যা তো যম ৃ 
রাজারে | 

ৃ 

ৃ 
সনদ দিলেন গণপতি, পার্ধতীর রী | ! 

আমার হাজির জীমিন ষড়ানন, শাক্ষী আছে নন্দী 
বরে ॥ 

সনদ আমার উরন্ পাটে, যেস্কি সনদ তেম্লি টাটে। | 
তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখৎ» করেছেন “দগন্ধরে **1৭1॥ 

শাপলা 

০৩০ 

(২) শুকা-'জলাভাবে শশ্ত নাশ। 

(২) হাজা-জলপ্লাবমে শন্ত নাশ । 
প্পপপপেসপপপা পা ৮২৯৮০ 

রী ৮ শশ্িিশিশীতিটি শি তি 



মিরর 
হি 

৫৪. প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
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প্রসাদী স্থর--তাল একতালা। 

তুই যারে*কি করবি শমন, শ্যাম! মাকে কয়েদ 

করেছি। 

মনবেড়ী তার পায়ে দিয়ে, হৃদ্ণগাঁবদে বসায়েছি। 

হৃদ্দিগদ্ম গ্রকাশিষ়ে, সহস্রারে মন রেখেছি। | 

কুলকুওলিনী শক্তির পদে আমি আমার 'প্রাণ স'পেডি। 

এমনি করেছি কায়দা, পালাইলে নাইকো ফায়দা। 

হামেশ কজু ভক্তি প্যায়াদ!,ছুনয়ন দারোয়ান দিয়েছি। 

মহাজ্জর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি। 

তাই সর্ধ জর হর লৌহ, গুকতত্ব পান করেছি ॥ 

প্রীরামপ্রপাদ বলে, তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি।। 

মুখে কালী কালী কালী বলে, যাত্রা করে বনে 

আছি ॥ ৭৬॥ 

প্রসাদী সুর_তাল একতালা । 

দূৰ হয়ে বা যেব ভটা। (১) 

ওরে, আমি ব্রন্ষমরীর বেট। ॥ 

ব্লগে যা তোর ঘম রাজারে, আমার মতন নিছে 

(কটা । আমি যমের ষম হইতে পারি, ভাবলে বর 

মীর ছট1 ॥ টি 

| ৰ 

(১) ভটা_দূত। 
»., াপীিশিতি 

শী ০ পাশাপাশি 
শীত পা 



পিপাসা পা পপ ২ সপ সপ শী 

গ্রসাদ প্রসঙ্গ । ৫৫ 
রা টার যাহার রর 4674748585৮ 

/গ্রাস|দ বলে কালের ভটা', মুখ সামলায়ে বলিন্ 
বেটা! কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে, সাজা 
দিতে রাখবে কেটা॥ ৭৭ ॥ 

০০ 

প্রসাদী স্বর- তাল একতাল] । 

যারে শমন যারে ফিরি। 

ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি ॥ 

পাপ পুণ্যের বিচারকারী, তোর যম হয় কালেক্টরি। 
আমার পুণ্যের দফা! সর্ব শুন্য, পাপ নিয়ে য! নিলাম 
"করি ॥ 

শমন দমন শ্রীনাথ চরণ, সর্বদাই হৃদে ধরি। 
আমার কিসের শঙ্কা, মেরে ডস্কা চলে যাব কৈলাস 
পুরী॥, 

রামপ্রসাঁদের মা শঙ্বরী, দেখ না চেয়ে ভয়ঙ্করী। 
আমার পিতা বটেন শুলপাণি, ব্রহ্মা, বিষণ দ্বারের 
দ্বারী॥ ৭৮॥ 

প্রসাঁদী হৃর--তাঁল একতালা ॥ 
ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে। 

তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ, সে মোরে অভয় দিয়াছে ॥ 
গ 
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ইজারার পারা পেয়ে, এত কি গৌরব বেড়েছে।। 
ওরে, স্বয়ং থাকৃতে কুশের পুতুল) কে কোথা দ্রাহন 

করেছে ॥ 
হিসাব বাকী থাকে যদ্দি, দিব নারে তোদের : 

কাছে। ওরে রাজ! থাকতে কোটালের দৌহাই, 
কোন্ দেশেতে কে দিয়াছে ॥ 

শিব রাজ্যে বসতি করি, শিব আমার পা 
দিয়াছে । রামপ্রসাদদ বলে, সেই পাট্রাতে, ব্রহ্গমদী 
সার্মী আছে ॥ ৭৯ | 

সপসপসর৯ এ১৪ 

আপি 

গ্রসাদী স্তর--তাল একতালা। 

অভয় পদে প্রাণ স'পেছি। 
আমি আর কি শমন ভয় রেখেছি ॥ 

কালী নাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি। 

আমি দেই বেচে ভবের হাটে, ছুর্গানাম কিনে এনেছি॥ 

দেহের মধ্যে স্বজন বে জন, তার ঘরেতে ঘর 

কদেছি। এবার শ্মন এলে, হৃদর খুলে, দেখাব 

ভেবে রেখেছি ॥ : 

সারাৎসার তারা নাম, আপন শিখাগ্রে বেধেছি। 

[ রাম প্রসাদ বলে ছুর্গ| বলে, যাত্র। করে বসে আছি।৮৭! 



পিপি 
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 প্রসাদী স্থর--তাঁল একতালা । | 

ইথে কি আর আপদ আছে। 
এই যে তারার জমী আমার দেহ ॥ 

যাতে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে, মহামন্ত্রে বীজ 
বুনেছে ॥ 

ধৈরধ্য খটা, ধর্ম বেড়া, এদেহের চৌদিক 
ঘেরেছে। এখন কাল চোরে কি কর্তে পারে, মহা- 
কাল রক্ষক রয়েছে ॥ 

দেখে শুনে ছয়টা বলদ,ঘর হোঁতে বাহির হয়েছে । 
কা'লী নাম অস্ত্রের তীক্ষ ধারে, পাপ তৃণ সব কেটেছে । 

প্রেম ভক্তি স্ুবৃষ্টি তায়, অহর্নিশি বর্ষিতেছে। 
কানী কল্পতরুবরে রে ভাই, চতুব্র্গ ফল ধরেছে ॥** 

৮১ ॥ 
ছা 
4 

উল 

প্রসাদী স্্র__তাঁল একতালা । 

ওরে, মন কি ব্যাপারে এলি । 
ও তুই না চিনিয়ে কাঁজের গোড়া, লাভে মূলে 

হারাইলি ॥ 

গুরুদত রত্ব ভরে, কেন ব্যাপার না করিলি। 
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, মধ্যে তরী ডূবাইলি। 

থে শীট 



৫৮ 5 রে | ইরানি 

রীরামপ্রসাদ বলে, সে উর কেন ন। নিন | 

ও তোর ব্যাপারেতে লাত হবে কি, মহাজনকে 
মজাইলি ॥ ৮২ ॥ 

রাগিণী পিলু বাহার--তাঁল জ। 
জানিলাম বিষম বড়, শ্ঘামা মায়েরি দরবার রে। 
সদ! কুকারে ফরিয়াদী বাদী, না হয় সঞ্চার রে। 
ৃ আরঙ্জ বেগী যার শিবে, সে দরবারের ভান্ত 
ূ কিবে। দেওয়ান যে দেওয়ান! নিজে, আস্থা কি 
। কথার রে ॥ ৃ 

লাখ উকীল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার 
বাড়া । তোমায় তারা ডাকে আমি ডাকি, কাণ 
নাই বুৰি মারুরে॥ 

গালাগালি: দিয়ে বলি, কাণ খেয়ে হোয়েছ 
কালী। রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী করিল আমার 
রে॥৮৩॥ & | 

(উক্ত জনন 

রাঁগিণী পিলু বাহাঁর--তাল জঙ। 
ওরে মন বলি, ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যেই আচারে। 

মুখে গুকদত মন্ত্র কর, দিবানিশি জপ করে॥ 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ৭১ 

কালী নামে মহৌষধি ভক্তি ভাবে পান বিধি। 
ওরে গান কর পান কর আত্মারামের আত্ম হবে. ॥ 

ৃত্যুঞ্জয়ে উপযুক্ত সেবায় হবে আগু মুক্ত । ওরে 
সকলি সম্ভবে তাতে পরমাত্ায় মিপাইবে ॥ 

প্রসাদ বলে মন ভায়া ছাড়ি করপতরু ছায়া! । 

ওরে কীট! বৃক্ষের তলে গিয়ে মৃত্যু ভূয়টা কি এড়াবে 
॥ ১০২ ॥ 

রাঁগিণী পিলু বাহার--তাঁল জৎ। 
“এ শরীরে কাজ কি রে ভাই দক্ষিণা প্রেমে না গলে। 
এ রসনায় ধিক ধিক কালী নাম নাহি বলে ॥ 

কালী রূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে! 
ওরে সেই সে ছুরস্ত মন, নাডুবে চরণ তলে ॥ 

সে কর্গে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ। 
ওরে সুধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে । 

যেকরে উদর ভরে, সেকবেকি সাধ করে। 
ওরে না পূরে অঞ্জলি চন্দন জব! আর রি্দূলে ॥ 

সে চরণে কাজ কিবা, মিছ! শ্রম রার্থিীবা।। 
ওরে কালী মুর্তি যথা! তথা ইচ্ছা! স্বথে নাহি ইলে॥ 

ইন্জ্রিয় অবশ যাঁর, দেবতা কি বশ তার । রাঁম- 
প্রসাদ বলে বাবই গাছে আম কি কখন ফলে ॥১৩। 
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ণং চাড়া টি | 

পাগিনী নহি টি 

* একতাল।। 

আয় দেখি মন তুমি আমি হুজনে নিরলেতে বসিরে ॥ 
যুক্তি করি মনে গ্রাণে, পিঙ্গর গড়ব শুরুর চরণে। 

পদে লুকাইব সুধা! খাব যমের বাপের কি ধার! 
ধারি রে॥ 

মন বলে করিবে চুরি ইহার সন্ধান বুঝিনে রে। 
গুরু দিয়েছেন যে ধন অভয়চরণ কেমনে খরচ করিরে॥ 

শ্রীরাম গ্রসাদের আশ! কাটা কেটে খোলাস৷ 
করিরে। মধুপুরী যাব নধু খাঁব-রীগুরুর নাম হদে 
ধরে ॥ ৯০৪ ॥. 

সস 

প্রসাদী স্বর--তাল একতালা। 

ছি ছি মন ভ্রমরা দিলি বাজী । 
কালী পাদপদ্ম সুধা তাজে বিষয় বিষে হলি রাজি। 

দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ লোকে তোমায় কয় 
রাজাজি। সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি রাজা বট রীতি 
পাজি 

অহঙ্কার মদে মত্ত বেড়াও যেন কাঁজির তাজী। 
নিরিহ 77727575788885871675 
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তুমি (ঠেকবে যখন শেখবে তখন কর্বে কালে পাপোষ 
বাজি ॥ 

বাল্য জরা বৃদ্ধ দশ! ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি। 
(পড়ে চেরের কোঠায় মন টুটায় বে তজে সে মন্ত 
1 গাজি (১)॥ 

কুতুলে প্রসাদ বলে জরা এলে আদ্বে হাজী । 
যখন দণ্ডপাণি লবে টানি কি করিবে ও বাবাজি ॥ 

১০৫ ॥ 
সপ 

প্রদাদী হৃবর--তাঁল একতালা । 

মন রে ভালবাস তারে | 
যে তবসিন্ধু পারে তারে । 

এই কর ধাঁধ্য কিবা কার্ধ্য অসার পারে 7. 
ধনে জনে আশ! বৃথা বিস্থত সে পুর্ব কথা । 

তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা যাবে কোথাকারে। 

(১) বুদ্ধ কালে ঈশ্বর ভজনা করিবে অনেকের 
এই মত দেখা যায়। কিন্তু রাম প্রসাদ বলিতেছেনঃ:-_ 

“চেরের কোঠায়” অর্থাৎ কৈশোর যৌবন 
প্রো এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া জীবনের 
চতুর্থ বাঁ শেষ অংশে “টুটায়”--অভাবে পড়ে যে 
ভজন করিতে চায় সে মত্ত গাজাথোর। 
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ধসার কেবল কাজ কুহুকে নাচায় নাচ। 
মায়াবিনী কোলে আছ পড়ে কারাগারে ॥ 

অহঙ্কার দ্বেষ রাগ অনুকূলে অন্থুরাগ। দেহ! 
রাজ্য দিলে ভাগ বল কি বিচারে ॥ 

যাকরেছ চারা ক্বি! প্রায় অবসান দিবা।। 

মণিদ্বীপে ভাব শিবা সদ! শিবাগারে ॥ 
প্রসাদ বলে দুর্গানাম স্থধাময় মোক্ষধাম। জপ 

কর অবিরাম সুধাও রসনারে ॥ ১০৬॥ 
রস িকনফ্ 

প্রসাদী স্থর- তাল একতাল। । 
ৃ 

তারা আরকি ক্ষতি হবে। ৃ 
হ্যাদে গো জননী শিবে ॥ ূ 

তুমি লবে লবে বড়ই লবে প্রাণকে আমার লবে। র 

থাকে থাক্ যায় যাক, এ প্রাণ যায় যাবে। যদি 

অভয় পদে মন থাকে তে! কা কি আমার ভবে ॥ 

বডায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে। ূ 

একি পেয়েছ আনাড়ি ধঁড়ি তুফানে ডরাবে ॥ 

আপনি যদি আপন তরী ডুবাই ভবার্ণবে।। 

আয়ি ডুর দিয়ে জল খাব তবু অভয়পদে ডুবে । | 

গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে। | 

পপ 
পপ
 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । শসা 

আছি কাঁঠের মুরাদ থাড়া মাত্র গণনাতে দ্ববে। ১) ৃ 
গ্রসাদ বলে আমি গেলে, তুয়ি তো মা রবে। 

তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল, তুমিই বিচা- 
রিবে ॥ ১০৭ | 

রাগ্িণী জংলা--তাল একতালা। 

আমার অন্তরে আনন্দময়ী। 
সদা করিতেছেন কেলি ॥ 

, আমি যে ভাবে ঝে ভাবে থাকি, নাঁষটী কভু 

(১) শ্বদেশ-প্রিয় ব্যক্তি দেশাস্তর বাস সময়ে: 
মাকে পাইলে যেমন স্বভাবতঃই বলিতে পারে যে-_ 
“এই তো'আমি বাড়ী যাইতেছি, আর কি আমায় 
দেশস্তরে দেখিতে পাবে £৮ “আমার শরীর মাত্র 
এখানে আছে, কিন্তু মন্ বাঁড়ীতেই গিয়াছে ।” ঠিক | 
সেই ভাবে পরলোক সম্বন্ধে প্রসাদ বলিতেছেন,_ 
গিয়েছি ন। যেতে আছি” ইত্যাদি। 

পরলোকে তাহার কেমন জীবস্ত বিশ্বাম ছিল, 
এবং কেমন আ্ানন্দের সহিত তিনি পরত্রগমনে 
্স্তুত ছিলেন, এই সঙ্গীতে তাহাই প্রকটিত রহি- 
াছে। 



ণ৬ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
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নাহি ভূলি। আবার ছু আখি মুদ্িলে দেখি, 
অস্তরেতে মুগডমালী ॥ 

বিষয় বুদ্ধি হইল হত, আমায় পাঁগল বোল বলে 
সকলি। আমায় যা বলে তা বলুক তারা» অন্তে 
যেন পাই পাগলী | 

শ্রীরাম প্রসার্দে বলে, মা বিরাজে শতদলে। 
আমি শরণ নিলাম চরণ তলে, অন্তে না ফেলিও 
ঠেলি॥ ১০৮ ॥ ৰ 

 ইপসহে 

প্রসাদী স্থুর-_তাল একতাঁলা। 

মন জান নাকি ঘটবে লেঠা। 
বখন উদ্্ঘবাযু রুদ্ধ করে পথে তোমার দিবে কীর্টা। 

আমি দিন থাকিতে উপায় বলি, দিনের সুদিন 
বেটা । ওরে শ্যাম! মায়ের শ্রীচরণে» মনে মনে 
হওরে আট! | 

পিগ্জরে পৌঁষেছ পাঁখি, আটক করবে ক্টে | 
ওতে জান না যে তার ভিতরে, দুয়ার রয়েছে নটা। 

পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী, ধিঙ্গি ধিঙ্গি ছটা । তারা 

বলিছে তাই করিছ, এমনি বুকের দুটা ॥ : 
গ্রসাদ বলে মন জানতো মনেস্ীনে যেটা। 

চাঁতরে কি ভেঙ্গে হাড়ী, বুঝাইব সেটা ॥ ১০৯॥ 
০০০০০ 



প্রসাদ পাস । ৭৭ 
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প্রসাদী স্থর--তাঁল একতাল|। 

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে । 
তোমার কুপা দৃষ্টি পাদপদ্ম, বাধা আছে হরের কাছে ॥ 
ওচরণ উদ্ধারের মা, আর কি কোন উপায় আছে। 
এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে ॥ 

যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে। 
যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব বাঁধ! রাখিয়াছে ॥ 

বাপের ধনে বেটার সত্ব, কাহ্বীর বা কোথা 
ঘুচেছে ! রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্ধ বলে, আমার 

নিরংশী করেছে ॥ ১১০ | 

প্রসাদী হর--তাল একতালা। 
কাজ কিমা সামা ধনে। 
ওকে কাদছে গো তোর ধন বিহনে ॥ 

সামান্য ধন দ্বিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোগে। 

যদি দেও মা আমায় অভয় চরণ,রাখি হরি পদ্মাসনে॥ 
গুরু আমায় কৃপা করে মা, যে ধন দিলে! 

কানে কানে । এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র, তাও 

হারালেম সাধন বিনে ॥ 

গ্রসাদ বন্ধে কৃপা যদি মা, হবে তোমার নিজ 
গুথে। আমি অস্তিম কালে জয় হুর্গা বলে, স্থান পাই 
যেন এ চরণে ॥ ১১১ ॥ 
টি পি পপ পপ পপ পিস পি সপ পপ সস পতি 



সি/৯তিরাস পথ এরি এমপি পাতা পা পেস 

গ্রসাদী স্থর--তাঁল একতা ল।। 

মায়ের এয়ি বিচার রটে। 
যেজন দিবানিশি ছূর্গা বলে, তারি রূপালে বিপা 

ঘটে ॥ | 
হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা, চীড়াইয়ে আছি 

করপুটে। কৰে আদালত শুনানি হরে মা, নিস্তাব 
পাব এ শঙ্কটে ॥ 

সওয়াল জবাব করব কি মাৃদ্ধি নাইকো আমার 
ঘটে। ওমা ভরস! কেন্ল শিব বাক্য, এক্য, বেদা- 
গমে রটে ॥ 

প্রসা্ঘ বলে শমন ভয়ে মা, ইচ্ছ। হয় যে গালাই 
ছুটে । যেন অন্তিম কালে ছুূর্গা বলে, প্রাণ তি 

জাহুবীর তৃটে ॥ ১১২ ॥ 
সপপ্ক 

প্রসাদী স্থুর-তাল একতাঁলা। 

দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে। 
ঘ়নিশ্চিন্তে রয়েছ তোমার পত্ভিত তনয় ডুবল ভবে। 

এ ঘাটে তরণী নাইকো কিনে পার হব মা ভবে। 
মা তোর ছুর্গা নামে কলঙ্ক রবে মা, নইলে খানা 
করতরে॥ ' . 

ডাকি পুনঃ পুনঃ শুনিয়া না শুন পিছ 4 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ৭৯ 
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রাখলে ভটব। অতি প্রাতঃকালে জ্য়ছুর্গা বলে 
ন্মরণ নিবার কাজ কি তবে॥ 

শ্রীরাম প্রসাদ বলে মা মোর ক্ষতি কিছু নাহবে। 
মা তোর কাশী মোক্ষধম অন্নপূর্ণ! নাম জগজ্জনে 
নাম নাহি লবে | ১১৩ ॥ 

সপে 

শ্রপাদী স্থর_-তাঁল একতালা। 
মন তুমি দেখরে ভেবে । 

“ওরে আজি অব্দ শতান্তে বা অবশ্য মরিতে হবে ॥ 
ভব ঘোরে রয়ে রেমন ভাষলিনে ভবানী ভবে । 

সদা ভাব ৫সই তবানী পদ যদি ভব পারে যাবে ॥ 
গ% | ১১৪ ॥ 

রাগিণী খটভৈরবী-_তাল পোস্ত । 

জানিগো জানিগো তারা তোমার যেমন করুণা । 

কেহ দিনাস্তরে পায় মা খেতে, কারু পেটে ভাত 

গেঁটে সোণ! ॥ ৃ 
কফেহযায় মা পাঁপকী চড়ে, রি তারে নে 

কবে। কেহ শলের দেয় ০২২ 
ছেড়া টেনা ॥ ** | ১১৫ ৫750, 111১. / $৮.১৭7% 
০: ৫৬৯০ 
1 শা ৪575. 

রি ৬০ 

“১ 
) ৫ 



গ্রসাদ্দী স্বর--তাঁল একতাল।। 

জয়কালী জয়কালী বল। 

লোকে বলে বলবে, পাগল হলো ॥ 

লোকে মন্দ বলে বলবে, তায় কিরে তোর বয়ে 

গেল। আছে ভা'ল মন্দ ছুটো৷ কথা, যা ভাল তাই 

করা ভাল ॥ ** ॥ ১১৬॥ ও 

তরী 

রাঁগিণী ললিত বিভাঁষ-তাল আঁড়- 

খেমটা |. 

কালীর নামের গণ্তী (১) দিয়া আছি চাড়াইয়ে। 

শুনরে শমন তোরে কই, আমিতো! আটাসে নই) 

তোর কথা কেন রব সয়ে। ছেলের হাতের মোওয়া 

নয় যে খাবে ছলকে! দিয়ে ॥ 

কটু বল্বি সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে, 

সে যে কৃতীস্ত দলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে। 

প্রীরাম প্রসাদে যেন, কয় শ্যাম! গুণ গেয়ে! 

আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাষ, চক্ষে ধুল! দিয়ে ॥১১ 

শি 

| (৯ গণ্ভী--মণ্ডল। সীম! ব্যঞ্তক গোলাকার রেখা। 
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রাপিণী ইমন--তাল একতা লা। 
কাজ কি আমার কাশী । 

যার কৃত কাশী, তছুরনি বিগলিতকেশী ॥ 

যেই জগদনম্বার কুগুল, পড়ে ছিলখমি। সেই 
হতে মণিকর্ণি বলে তারে ঘুষি ॥ 

৷ অনি (১) বরুণার (২) মধ্যে তীর্থ বারাঁণসী। 
মায়ের করুণা বরুণা ধারা, অসিধারা অনি ॥ 

কাণীতে মরিলে শিব দেন তত্বমসি। ওরে তত্ব- 
মসির উপরে সেই মহেশ মহিষী ॥ 
| রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল ত নাবাসি। 
৷ ধঁ যে গলাতে ধেঁধেছ আমার কালী নামের ফাশি ॥ 
| ১১৮ ॥ 

ৃ 

প্রমাদী স্বর--তাল একতালা। 

শ্তামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি। 
(তব সংসারে বাজারের মাঝে ) 

পপ সিীপিশ শি সপ শী শা » শশী 

(১) অসি-_কানীর দক্ষিণস্থ নদী বিশেষ । 
(২) বরুণ-_কাশীর উত্তরস্থ নদী বিশেষ । 

এই অসি ও বরুণার মধ্যবস্তী স্থানকে বারাণসী 
বলে। 

সিটি 2 



৮২ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 

এ ষে, মন ছুঁড়ি, আশা বাধুং বাধা তাহে মায় 
দড়ি ॥ ৰ 

কাক গণ্ডী মণ্ডি গাথা, ভাতে পঞ্জরাদি নাড়ি। 
ঘু'ড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥ 

বিষয়ে মেজেছে মীজা, কর্কশ! হয়েছে দড়ি।। 
ঘুড়ি লক্ষে ছুট! একটা কাটে, হেসে দেও মা হাত 
চাঁপড়ি ॥ একী 

গ্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি। 
ভব সংসার সমুদ্র পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি। 

১১১ 
এ ৮ 

শিপ 

প্রনাদী স্ুর--তাল একতাল। 

এই দেখ সব মাগীর খেলা । 
। ' মার্গীর আগত ভাবে গুপ্ত লীলা ॥ 

স্বগুণে নিগুণে বাধিয়ে বিবাদ, ডেলা দিয়া 

ভাঙ্গে ডেল । মাগী নকল বিষয়ে সমান রাজি, 

নারাজ হয় সেকাজের বেলা ॥ 

প্রসাদ বলে থাক বে, ভবার্ণবে ভাসাহয়ে 

ভেলা । যখন জোয়ার আসবে উজায়ে বাবে, ত]টিগা, 
যাবে ভাটার বেলা ॥ ১২০ ॥ 

আসত 

টনেরারররারো হান্নান তি লি ০ 
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/ পাস শপ 

প্রসাদী হর তাল একতাল। | 

সেঁকি সুধু শিবের সতী । 
যারে কালের কাল করে প্রণতি.॥ 

ট চক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি । সে 

বে সর্ধদলের দল-গতি, সইশ্রদলে করে স্থিতি ॥ 
নেঙ্গট! বেশে শক্ত নাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি । 

ওরে বল দেখি মন সে বা কেমম, নাথের বুকে 
মারে নাথি ॥ 

প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলি জানি ডাকাতি । 
ওরে সাবধানে মন ধর যতন, হবে তোমার শুদ্ধ 
মতি ॥ ১২১॥ 

পেশী 

রাগিনী জংলা-তাল একতালা। 
জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে। 
ভনে আমার কি হইবে গে! মা ॥ 

অগম্য জলেতে মিনের অয়)জেলে জীল ফের্লেছে 
ভূবন ময়। ও সেখ যারে মমে করে, তখন 

তারে ধরে কেশে। 

পালাবার পথ নীইকৌ ভীর্পে, গাগাবি কি মরন 
ঘেরেছে কালে। রামপ্রনাদ ধলে মাকে ডাক, 
শমন দমন করলে এসে ॥ ১২২ ॥ 
চি 

| 
| 



৮৪ গ্রসাদ প্রসঙ্গ | | 

৭ পাছার উল ৯৩ ১ লিখি পি পি সিীসিতসসি লিস্ট সি তি পা সসিপাসসি্স্শ 

রাণিণী জংলা--তাল একতালা ৷ 

আমি অই খেদে খেদ করি । 

প যে তুমি মা থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় 

চুরি ॥ 

মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে 

পাশরি। আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয়, জেনেছি 

তোমার চাতুরী ॥ 
কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না খেলে না, 

সে দোষ কি আমারি । যদি দিতে পেতে, নিতে 

থেতে, দিত'ম খাওয়াইতাম তোমারি ॥ 

যশঃ অপধশঃ সরস কুরস সকল রস তোমারি। 

গুগে! রসে থেকে রস ভঙ্গ, কেন কর রসেশ্বরী ॥ 

গ্রসাদ বলে মন দিয়াছ মনেরি আকঠারি। 

ও মা তোমার স্থত্ি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরে 

মরি ॥ ১২৩॥ 

এসি পি পসাসপিতস্িরিসি পা লিস্ট পাস সস পাও লাউ 

প্রসাদী হ্বর-তাল একতা | 

শমন আশার পথ ঘুচেছে। 

আমার মনের পন্ধ। ঘুরে গেছে ॥ 

ওরে আমার ঘরের নবদ্থারে, চারি শিব চৌকি 

রয়েছে ॥ 

প্রীতি শি শশা শিপ 

৮ 

টির তর 



রী প্রসাদ প্রসঙ্গ । ৮৫ 

| এক ক টিতে ঘর বয়েছে, ভি রজ্জ)তে বাধ 
ূ আছে। সহজ দলকমলে শ্রীনাথ, অভয় দিয়ে বসে 
| আছে ॥ 

দ্বারে জাছে শক্তি বাঁধা চৌকিদারী ভার 
লয়েছে। সেশক্তির জোরে চেতন করে ত্বাইতে 
প্রাণ নির্ভয়ে আছে ॥ 

যূলাধারে স্বাধিষ্ঠঠনে কণ্মূলে ভূর মাঝে । এ 
চারিস্থানে চারি শিব, নব দ্বারে চৌকি আছে॥ 

| রামপ্রসাদ বলে এই ঘরে, চন্দ্র হৃর্য্য উদয় আছে। 
ওরে তমো৷ নাশ করি তার! হৃদমন্দিরে বিরাজিছে ॥ 
ূ ১২৪ ॥ 

ূ 

| 

প্রনাদী স্বর--তাল একতালা। 
ভাব কি £ ভেবে পরাণ গেল। 

যার নামে হরে কাল। পদে মৃহাকাল, তার কেন 

কালরূপ হল ॥ 
কাল বড় অনেক আাছে এ বড় আঠচর্ধ্য কালে! । 

যাঁকে হৃদয় য়াঝে রাখিলে পেয়ে হৃদয়পন্ম করে 
আলো ॥ 

রূপে কালী নামে কালী কাল হইত্বে অধিক 
কালে। | ওরূপ যে দেখেছে সেই মুজেছে অল্যরূপ 
ূ লাগে না ভালো ॥ 

7 শা শশী পিসি টিসি 



৮৬ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
শি ৯ পাস ৫ সস ২৯ ০৯৫ সিসি পি তা ০৯টি পা পি লা ছি ভা বাসি তি লীনা বি বাসি পাস লী পাটি বাসি পাস পা 

সিপস্পসস্প সিপাস্সিণসি বাসি স্পা পাদ পা পা 

গ্রসাদ বলে কুতৃহলে, এমন মেয় কৌথায় 
ছিলি | ন1 দেখে নাম গুনে কানে মন গিয়া তীয় 

লিপ্ত হলো ॥ ১২৭ ॥ 

রাগিণী জংলা_-তাঁল একতালা । 
টে কি এমতি রব (মা তারা )। 

মার কি হবে গো দীন দয়ামনত্রী॥ 
আমি ক্রিয়া হীন, ভজন বিহীন দীন হীন অপ র 

স্তব। আমার অসম্ভব আশী পূরাবে ফি তুমি, আমি 
কি ও পদ পাব (মা তারা ) ॥ 

অপুত্ত কুপুত্র যে হই সে হই; চরণে বিদিত সব। 
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে এ কথা কাহাৈ কব 

(মা তারা )॥ ূ 
প্রসাদ কহিছে তাঁরা ছাড়া, মাম কি আছে দে | 

মার তা লব। তুমি তরাইতে প'র তেই সে তারিণী, 
নাঞটী রেখেছেন ভব (মা তারা )॥ ১২৬॥ 

রাঁগিণী ঝিঁবিটউ-_তাল গরকতীলী। 
দিব! গিশি ভাব রে মন, অস্তুরে করাল বদনা। 

নীল কাদগখ্ষিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ্বসনা ॥ 
শা শিপ ক ২ ০১ িশশাীলীটাশশাীস্পিাাশ্িটি শশী শশা স্পা প্র 

স্পা সস সপ ৮ 

লই 



প্রাসাদ প্রমঙ্গ। ৮৭. 

মূলাধারে সহশ্রারে বিহরে সে, মন জান ন1। 
সদ! পদ্ম বনে হংসী রূপে, আনন্দ রসে মগন। ॥ 

আনন্দে আনন্দময়ী, হৃদয়ে কর্ স্থাগনা। 
জ্ঞানাগ্রি জালিয়া কেন, ব্রহ্মময়ী রূপ দেখ না॥ 

গ্রসাদ বলে ভক্তের আশা, পুরাইতে অধিক 
বাসনা । সাকারে সাধুজ্য হবে, নির্ধাণে কি গুণ 
বল না॥ ১২৭ ॥ 

গ্রসাদী সথর_তাঁল একতালা । 
মনন যদি মোর ওষধ খাবা । 

আছে শ্রীনাথ দত্ব, পটল সত্ব, মধ্যে মধ্যে টি 
চাবা ॥ ১১৮, 

সৌভাগ্য কররে দূরে সৃত্যু্যয়ের কর মেবা। 
রামপ্রসাদ বলে তবেই সে মন, ভব রোগে মুক্ত 
ইবা ॥ ১২৮ ॥ 

নক্সা 

রাগিণী জংলা-_-তাল একতালা । 
সেকি এমনি মেয়ের মেয়ে। 

বার মাম জপিয়! য়েশ বাচেন হলাছুল খেয়ে ॥ 
সটস্থিতি প্রলয় করে, কটাক্ষে হেরিয়ে। সে যে 

অনস্ত ব্রদ্মাণ্ড রাখে, উদরে পুরিয়ে ॥ 
০০০০০০০০৪নিডিউ রর 



০০০৬১ 

প্রসাদ প্রসঙ্গ | 
পাস্সপসিরাকিজ অপির

 সি তি পাস সা ৯৫ সিাস্সিরসপরসির ৬৮৯ ািতাসি ৬ প
াছত স্দিলাসিপিসিপাসিতী পিস সি তি অসি সপরসিসিিসিতস রা 

৮৮ 

পরি পিসি ৫৯িরসিপ সি 

যে তরণে শরণ লয়ে, দেবতা! বাঁচে দায়ে । দেবের 

দেব মহার্দেব, ধাহার চরণে লুটায়ে ॥ 
প্রসাদ বলে রণে চলে রণময়ী হয়ে। শুস্ত 

নিশুস্তকে বধে, ছগ্কার ছাড়িয়ে ॥ ১২৯ ॥ 

ধাগিণী ললিত খান্বাজ-_-তাঁল 

একতালা । 

তিলেক চীড়া ওরে শমম বদন ভরে মাকে 

| ডাক্ষিরে। আমার বিপদকালে ব্রক্গময়ী, এসেন কি 

না এসেন দেখিরে ॥ 

| লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার একটা ভাধনা কিরে। 

তবে ভার লামের ফ্ধচ মালা বৃথা আমি গলায় 

রাখিরে ॥ 
মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাস তালুকের 

গ্রজা। আমি কথন নাতান, কখন সাতান, কখন 

| বাকীর দায়ে না ঠেকিরে ॥ 

প্রসাদ বলে, মায়ের লীলা, অগ্ঠে কি জানিতে 

পারে। ধার কজ্রিলোচন না পেল তত্ব আমি অর 

পাঁব ফিরে ॥ ১৩০ ॥ 

মিরিতিবারিরকিরিরাট 
রিনি ত

ি 



পপ শশা 

প্রপাদ প্রসঙ্গ | ৮৯ 
সিস্ট পাটি শিস সি পসসিরসি শসপসসিাস্দিশ্সি পরি লরি সত পিউ পাস্ষিরা ৬ পা পস্ছিলা ২৯ ৪৯৫৯ স্পস্ট 

রাগিনী গাড়! টৈরবী-তাল জঙ। 
ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়, মিষ্থে ফের 

ভূমগ্ডলে। | 
দিন ছুই তিনের জন্য ভবে, কর্তা বলে সবাই 

বলে। আবার সে কর্তীরে দিবে ফেলে, কালা- 
কালের কর্তা এলে ॥ 

যার জন্যে মর তেবে সে কি সঙ্গে যাবে চলে। 
সেই শ্রিয়সী দিবে গোবর ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে ॥ 

শ্রীরাম প্রসাদ বলে, শগন যখন ধরবে চুলে। 
তখন ডাকবি কালী কাঁপী বলে কি করিতে পারবে 
কালে ॥ ১৩১॥ 

পপি 

প্রসাদী হর--তাল একতালা । 

মন হারালি কাজের গোড়া। | 
তুমি দিবানিশি ভাব বশি, কোথার পাব টাকার 
তোড়া ॥ 

চাঁকি কেবল ফাকি মার, গ্ভামা মা মোর হেমের 
ঘড়া। তুই কীচমূলে কাঞ্চন বিকালি ছি ছি মন 
তোর কপাল পোড়া ॥ | 

কর্ম সুত্রে যা আছে মন, কেব! পাবে তাঁর বাড়া. 
সপ্ত 



8৭ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 

মিছে এদেশ সেদেশ কুরে বেড়াও, বিধির লিপি 
কপাল যোড়া ॥ 

কাল করিছে হৃদয় বাস, বাঁড়ছে যেন শালের 
কৌড়া। ওরে সেই কালের কর বিনাশ, ন্যায় 
ধররে মন্ত্র সৌড়া1* 

প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন পাঁচ শোয়ারের তুমি 
ঘোঁড়া। সেই পাচের আছে পাঁচ] পাচি, তোমায় 
কররে তোলা পাড়া ॥ ১৩২॥ | 

তারি পিস স্পস্মসিতিস্সিতিসটি পিছ লোম পাস পারি, পোপ? সিএ 2 

(8০ 

রাঁগিণী খাম্বাজ-_তাঁল একতালা। 
যদ্দি ডুবল না, ডুবায়েব! রে মন নেয়ে । মন 

হালি ছেডন1 ভরস! বাধ পারবি যেতে বেয়ে ॥ 
মন! চক্ষু াড়ী বিষম হাড়ি, মজায় মজেচেবে। 

তাল ফাদ পেতেছে গ্াম। বাজি করের মেয়ে ॥ 

স্বন! শ্রদ্ধা বায়ে ভক্তি বাদাম, দেওরে উড়া- | 

ইয়ে। রামপ্রসাদ বলে কালী নামের যাওরে সা [রি 

গেয়ে ॥ ১৩৩ ॥ বু 

* সেপাঢ়া মন্ত্র-মন্ত্র বিশেষ । যাহার দ্বারা ভয় 
বিনাশ হয়। 
ভরিতে রিলাটি টিন ইনি রাযি টির 

” ॥ 



ক্রাশ ক 

প্রসাদ প্রসঙ্গ ৷ ৯১ 
লিক ৬ ৫৯পাপে এটি ভারিাজিিও সিসি 

রাঁগিণী ভৈরবী--তাঁল একতালা । 
গেল না গেল না ছুঃখের কপাল। 

গেল না গেল না, ছাড়িয়ে ছাড়ে না, ছাড়িয়ে 
ছাড়ে না মাসী (১) হলো কাল ॥ 

আমি মনে সদা বাঞ্ছ। করি সুখ, মাসী এসে 
তাহে দেয় নানা দুঃখ; মাসীর মায়! জালা, করে. 
নান। খেল। দেয় দ্বিগুন জালা, বাড়ায় জঞ্জাল ॥ 

দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এইত্রাস, জন্মে মাত 
কোনে না করিলাম বাস; পেয়ে ছুধের জালা, শরীর 
“হইল কালা, তোল ছুধে ছেলে বাঁচে কত কাল ।॥ 

১৩০৪ | 

রাগিণী জয়জয়ন্তি--তাঁলজৎ। 

এ সংসারে ভরি কারে, রাজ! যাঁর মা মহেশ্বরী : 
আনন্দে আনন্দময়ীর, থাস তালুকে বসত করি । 

নাইকো জরিপ জমাবন্দি, তালুক হয় না লাটে 
বন্দি মা; আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি, শিব 
হয়েছেন কর্মচারী | 

নাইকো কিছু অন্য লেঠা, দিতে হয় না মাথট 

(১) মাসী-অবিদ্যা 
০০০০০ রি সি 

[| ঢ ] 

মি 



৯ শা 

৯২ প্রসাদ প্রসঙ্গ | 
৫২টি সি সিসি উপ ২এ৯পা্াাসিপস

পসিসিসপিস্পিস্িস্িসিপস
িস্প স্পিন ৮৬

৪টি পাস্পিসাসটিসটিিসিপ ছিপ পক্ষ পা এত 

বাটা মা; জয় দুর্গার নামে জমা অট। এটা কি 

মালগুজারি। 
বলে দ্বিজ রাম্গ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ মা; 

আমি ভক্তির জোরে কিন্তে পারি, আক্গময়ীর 

জমিদারি ৪ ১৩৫ ॥ 
০ ৩ 

রাগিণী খান্বীজ--তাল আধ্বা। 

কালী তারার নাম জপ মুখেরে, বে নামে শমণ 

ভয় যাবে দুরে রে ॥ 

যে নাঙেতে শিব সন্ন্যাসী, হইল শ্মশান বাসী; 

বন্মা আদি দেব ফীরে, না পায় ভাবিয়া রে ॥ 

ডূবুভূবু হইল ভরা, লোকে বলে ভবে রে? তবু 

ভূলাইতে পার যদি, তোলানাথের মন রে। 

আমি অতি মৃঢ়মতি, না জানি তকতি স্ততি। 

দবিজ রামপ্রসার্দের নতি, চরণ, তলে রেখ রে॥ ১৪, | ূ  

রাগিনী গেঁরী -তাঁল একতালা 

জগত জন্নী ত্রাও গো তারা । জগৎকে 

তরালে, আমাকে ডুবারে, আমি কি জগত ছাড়া 

| গো তারা ॥ 



এ সপপপশীাশীোশিোশিশি শী িীশশীটীশিসিশশীিটি শীশশীশিশ্টি শী শিপ ি শিস শিশাটি আশি 

গ্রাসাদ গ্রাসঙ্গ । ৯৩ 

/- 

সপ রি ণ্ির পিপাসা সিসি লাসিচাসটিপানপস্ছিতজিপীসসিপািপাছি তা পাচ পা সিসি পাটি লিপি এসি তি রা লা ছি পিপি এ তস্াস্সি সিটি পিসি ৯১০ 

দিবা 1 অবসানে রজলী কালে, দিয়েছি সশতার 
| শ্রীছুর্গা বলে; মম জীর্ণ তরী, মা! আছ কাগারী, তবু 

ডুখি্ ডুবিল ডুবিল তরা ॥ **॥ 
দ্বিজ রামপ্রসাদে ভাবিয়ে সারা, য। হয়ে পাঠা- 

ইলে মাসীর পাড়া; কোথা গিয়েছিলে, ' এ ধর্ম 
শিগিলে, ম! হয়ে সম্তান ছাড়া গে তারা ॥ ১৩৭ ॥ 

মস, পরী 

রাগিণী জয়জয়স্তি__ তাল একতালা। 

তুমি কার কথায় ভূলেছ রে মন, ওরে আমার 
'শুয়া পাখী? আমারি অস্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ 
ফাকি ॥ 

কালী মাম জপিকার তরে, তোরে রেখেছি 
গিঞ্জরে পুরে মন, ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে,অরি 
স্বখে হইলে সুখী ॥ | 

শিব তুর্গা কালী নাম, জপ কর অধিশ্রীম মন.) 
ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ, , একবার শ্তামা বলরে 

দেখি ॥ ১৩৮ 4 
জনে 

প্রসাদীস্থর - তাল একতাঁলা ॥ 
মুক্ত কর ম] মুক্ত কেশী। 
ভবে যন্ত্রণ। পাই দিব! নিশি ॥ 



৯৪ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
৫. এছি বাছি পাছি পি ০ লা পা ৫ 

ক্কালের হাতে সপে ছিরে বা. ভুলেছ ভিতর 
মহিষী। ত্বারা কতদিনে কাটবে আম্মার, এছুরত্ত 
কালের ফাসি । 

প্রসাদ বলে কি ফল হবে, হই যদ্দি গো! কাশী 
(বাসী । এ যে বিমাতাকে ক্বাথাহ় ধরে, পি 
হলেন শ্মশান বাসী ॥ ১২৯॥ 

প্রসাদী স্বর-_তাঁল একতালা। 

আমি নই পলাত্বক আসামি। ওম! কি তা, 
আমায় দ্বেখাও তুমি | 

বাজে জমা পাওনি যে মা, চ্াটে জমি আছে 
কমি। আমি মহ! মন্ত্র মোহর করা, ক্ব্চ গর 
শাল তামাম ॥ | 

আমি মায়ের থাসে আছি বসে, আমল দা 
সারে নস | | 

্ রগ 
দি বলে প্লাঁজানা বাঁকী, নাইকে| রাি কড়া 

কমি। যদি ডু ৪ হঃখ সিন্ধু মাঝে, ুবেও পদে 
হব হামিঙ্ 0১৪০॥ নর 

* হামি--দাবীদাঁর | 
নিরির রত 



গ্রসাদ প্রসঙ্গ । ৯৫ 
৬ ৮৬ পোস্ত পাস্টিপাসপসিত আপানার সত সত স্পা সপ্ন সপ্ন সিটি সি ৯৫ সিসি অসিত ধা তল সতী 

গ্রসাদী স্থর--তাল একতাল।। 
মন তোরে তাই ধলি বলি। 
এবার ভাল থেল খেলায়ে গেলি ॥ 

প্রাণ বলে প্রাণের ভাই, মন যে তুই আমার 
ছিলি। ওরে ভাই হয়ে তুলায়ে ভাইয়ে, শমনেরে 

1 সপে দিলি॥ 
গুরদত্ত মহা সুধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি। 

ওরে খাগুয়ালি কেবল মাত্র, কতকগুলো গালাগালি ॥ 
|  থেছ্ি গলি তেম্ি গেলাম, করে দিলি মিজাজ 
আলি। এবার মায়ের কাছে বুঝ। আছে, আমি 
নই বাগানের মালী ॥ 
ৰ গ্রসাদ ধলে মন ভেবেছ, দেঁবে আমায় জলাঞ্জলি। 
ওরে জাননা কি হৃদে গেথে, রেখেছি দক্ষিণা 
কালী ॥ ১৪১ ॥ 

স্পেস 

প্রসাদী হ্বর--তাল এক তাল। 

তাই কালোরূপ ভাল বাসি। 
জগ ঈন্মোহিনী মা এলোকেশী 

কাপোর শুগ ভাল জানে, শুক শত দেব খবি। 
। বিনি দেবের দেব মহাদেব, কালরূপ তার হদয়বাসী ॥ 

কাল বরণ ব্রজের জীবম, জাঙ্গনার মন উদাসী । ূ 



৯৬ প্রসাদ গ্রুসঙ্গ | 

হলেন বনমালী কুষ্ণকালী, বশী ত্যজে করে অসি | 
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তার সকল এক বয়সী ।; 

প্র যে তার মধ্যে কেলে মা মোর, বিরাজে পৃর্ণিমে ৃ 
শশী ॥ 

প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কাঁলরূপে মেশা- | 

মিশি। ওরে একে পাঁচ পাচেই এক, ষন করে| না 
দ্বেষা দ্বেষী ॥ ১৪২॥ ৰ 

সশি্পাত্পাসিপ শাস্পিস্পিস্পসি স্পট সিপসস্পিস্টতিসিপাস্পসিপাসিপ সপ্সস্পাসিিসিপিসপস্পি্পিস্পি্পিস্সির্ এ্টিতটি শার্শা 2 সিসি ৬ | 

পেপসি 

প্রসাদী স্বর--তাল একতাল। | 

এবার ভাল ভাব পেয়েছি । | 
'কালীর অভয় পদে প্রাণ স'পেছি ॥ | 

ভবের কাছে পেয়ে ভাব ভাবিকে ভাল ভূলা-! 
য়েছি। তাই রাগ, দ্বেষ, লোভ ত্যজে, স্বত্বগুণে মন । 
দিয়েছি ॥ 

তারা নাম সারাৎসার, আত্ম শিক্ষায় বীধিয়াচি। 

সদা দরগা দুর্গ! ছুর্গা বলে, দুর্গা নামের কাছ করেছি। 

প্রসাদ ভাবে ষেতে হবে,একথা। নিশ্চিত জেনেছি |. 

লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল, যাঝ্সা করে বস! ৃ  

নিরন | 



পরসাদ ৯৭ 
৫. স্পা সি উিররস্িস্পা লা তাস্পিসিলীস্পািপস্পি ৫ ৯ত ৬৫ ছলাস্টি ৯ / ৯ পাস পা পি 

দাদী ইটিভি চিতা | 

ছুঃখের কথা গুন মা তারা । 

আমর ঘর ভাল নয় পরাত্পর! ॥ 

যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তাদের এয়ি কাজের 

ধারা। ওম! পাচের আছে পাচ বাসনা, সুখের 

ভাগী কেবল তারা ॥ 
অশীতি লক্ষ ঘরে বাঁস করিয়ে, মানব ঘবে ফের! 

| ঘোবা। এই সংসারেতে সং সাজিয়ে, সার হলো 
"গো দুঃখের ভরা ॥ 

রামণ্টীসাদের কথ! লও মা, এ ঘরে বসতি করা | 
ঘবের কর্তা যে জন, স্থির নহে মন, ছজনেতে কল্পে 

! সারা ॥ ৯১৪৪ ॥ 

] 

।. প্রনাদী হ্থর--তাল একতাল! । 

র মা! আমার বড় ভয় হয়েছে । * 

সেথ! জমা ওয়াশীল দাখিল আছে ॥ 
| রিপুর বশে চন্পেম আগে, ভাব্লেম না কি ভবে 
'পাছে। প্র ষেচিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, যা করেছি 
চ্যাই লিখেছে ॥ 

পপ 

্ 



৯৮ প্রসাদ গস | 

জন্ম িরভিরের * যত, রক বার্ফী জে জের 
টেনেছে। যার যেম্ি কর্ণ তেমি ফল, কর্পফলের 
ফল ফলেছে॥ 

জমায় কমি খরচ বেশী, তলব কিসে রাজার: 
কাছে। এ যেরামপ্রসাদের মনের মধ্যে, কেবল 
কালী নাম তরসা আছে ১৪৫ ॥ 

প্রনাদী স্বর-_ তাল একতালা। 

আমি কবে কাশী বাসী হব। ূ 
সেই আনন্দ কাননে গিয়ে, নিরানন্দ নিবারিব ॥' 
গঙ্গাজল বিন্বদলে, বিশ্বেশ্বর নাথে পুজিব। এ 

বারাণসীর জলে স্থলে, মোলে পরে মোক্ষ পাবা। 
অন্নপূর্ণ। অধিষ্ঠাত্রী, স্বর্ণময়ীর শরণ লব। আর 

বব বম্বম্তোল! বলে, হৃত্য করে গাল বাজাব 
| %ঈ ॥১৪৩|], 

* রামপ্রসাদ প্রথম অবশ্থায় জড়োপাসক। 

ছিদেও এবং পূর্বেও পর জন্ম মানিতেন ইহা! অস্বী- | 
কার করা যায় না। কিন্তু তাহ।রই পরবতী অন্যান 
গান দ্বার গ্রতিপর হয় যে তিনি পর জন্খ। 

হইবে মা জানিতে পারিয়াছিলেন। আমরাও 
তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছি। ূ 

৮ শ টিটি পিপাসা পপ 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ৯৯ | 
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প্রসাদ স্বর--তাল একতালা ূ 

মন তুমি কি রঙ্গে আছ। 
ওম্ন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ॥ 

তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফের। ঘোরা; ছংখে রোদন, 
মুখে না। রংয়ের নেল! রাংয়ে কড়ি, (দোণার 

দরে তা ক্মেছ। ও মন ছুঃখের বেলা রতর্ন মাণিক, 
৷ মাটার দরে তাই বেচেছ। 

সুখের ঘরে রূপের বাসা, সেই রূপে মন মজা 
(য়েছে। যখন সেরূপে বিরূপ হইবে, সে দ্ষপের 
কিরূপ ভেবেছ ॥ ** 1১৪৭ 1 

রে 

প্রসাদী স্বর--তাল একতাল। | 

ভাল ন্টাপার মন কর্তে এলে । 

ভাসিয়ে মানব তরী কারণ জলে ॥ 
বাণিজ্য করিতে এপ, মর্ম ভব নদীর জলে । 

ওরে, কেট করিল ছুনে! ব্যাপার। কেহ কেহবা 
হারালো মূলে ॥ 

ক্ষিতাপ তেজ, মরু ব্যোম বোঝাই আছে 

নায়ের খোলে । ওরে, ছয় দড়ি ছয় দিকে টেনে । 
3 প1 দে ডুবিয়ে দিলে | 
ৰ ই 



১০৩ গ্রসাদ গরসঙ্গ | 

পাঁচ জিনিষ নে মারা রা পাঠে ডেকে) পাচ 

মিলে । যখন পাচে পাচ মিশায়ে যাবে, কি হবে 

তাই প্রসাদ বলে। ১৪৮॥ 

৯০ 

প্রসাদী শ্ুর--তাল একতাঁলা। 

ও মন, তোর নামে কি নালিশ দিব। 
ও তুই শকার বকার বল্্তে পারিস্, বল্ 

নারিন্ দুর্গা শিব ॥ 
থেয়েছ জিলিপি খাজা, লুচি মণ্ডা সরভাভা। 

ওরে শেষে পাবি সে সব মজা, যখন রে পঞ্চত্ব পাব। 

পাচ ইন্দ্রিয়ের পাচ বাসনা, কেমন করে ঘর 

করিব। ওরে চুরি দারি করিলে পরে, উঁচিং মত 

সাজাই পাব ॥ ** ॥ ১৪৯॥ 

প্রসাদী হুর_তাল একতাঁলা । 

কালী কালী বল রসনা রে। 

ও মন ঘট চক্র রথ মধো, শামা মা মোর বিরাজ করে। 

তিনটে কাড়ি কাছা কাছি, যুক্ত খ।ধা মুলাধারে 

পাচ ক্ষমতায়, সারথি তায়, রথ চালায় দেশ দেশা 

সবে ॥ : 

২০ ৮ শি পদ ৬০০৮ ০১৮শশপীীপী শী শিস াশীশী শশী সপ পপ পা সস পপা পাপী 



পাপ সপ পি পিপাপিশিকপীকীি 

রড প্রসঙ্গ । ১৩১ 

বুড়ি ঘোড়া [দৌড় রে দিনেতে দশকুলী মারে।: 

সেষে সময়-সির নাড়িতে নারে, কলে খিকল হলে 
পরে | 

তীর্গে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো 

নারে। ও যন জিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল ভবে 
অন্তঃপুরে ॥ 
| পাচ জনে পাচ স্থানে গেলে, ফেলে রাখবে 

গ্রসাদেরে। ও মন, এইত সময়, যিছে কাল ফায়, 
বত ডাকতে পার ছু অক্ষরে ॥ ৯৫৭ | 

রা 

কপি 

| প্রশাদী স্থর-ততাঁল একতালা । 

ভূতের বেগার খাটিন কত। 
তার। বল আমায় থাটাবি কত ॥ 

মামি ভাবি এক, হয় আৰ সুখ নাই মা কদাচিত। 
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়, এ দেহের পঞ্চভূত ॥ 

ও মা ষড়রিপু সাহাবা তায়, হলে। ভূতের অনুগত ॥ 
আলিয়া ভব মংলারে, দুঃখ পেলেম যথোচিত। ; 

ও মা যার স্থথেতে হৰ সুখী, ৫স মন নরগো! মনের | | 
মত॥ ৰ 

চিনি বন্ধে নিম থাওয়ালে, 2555 সে রি 
৭ শি এপস পাটি তপিসছি ০ শাসিত ৮ পপি শা ৯ শি তি ২ ছে সিডি 

ূ 
| 
| 
| 

ূ 
] 



আপোস 

১০২ গ্রসাদ গ্রীসঙ্গ । 
১৯৬৪২৬৮১৪৮৯ ত৯ি৫৯৮৯৫৯িপি পট রসিপসিপিস্পসি পিল সিত ৯৫ স

াত ৯ পসরা পি এ ৯ ৯ ০৯ ০৯ পদ পি পা্পা্িশসতসিত ৮5 
৫ পে 

তিত। কেন ভিষক উ্রীসাদ, মে বিষাদ, হয়ে 

কালীর শরণগত ॥ ১৫১1 
ভীত 

প্রসাদী স্থর_তাল একতাঁলা। 
সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না। 

_ স্ভাল পেয়েছ তবে কাল.বিছ্বীনা ॥ 
এই যে ন্ুখের নিশি, জেনেছ কি তোর হবে না। 

তোমার কেৌলেতে কামন। কাস্তা) তাঁর ছেড়ে পা 
ফের ন!॥ 

আশার চাদর দিয়া গীয়, মুখ টেকে তাই মুখ 

খুল না। আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রজক ধরে 
তায় কাচ না ॥ 

গ্েয়েড বিষয় মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না। 

আছ দিবানিশি মাভীল তয়ে, ভ্রমেও কালী বল না। 

অতি মূঢ় গ্রসাদ রে তুই,ঘুমায়ে আশা পুর না! 

তোর খুমে মহা ধুম আসিবে, ডাকলে আর চেতন 
বাবে মী ॥১৫॥ 

স্পা 

গ্রনাদী স্র--তাল একভাল!। 

আমার উন সামান্য! মেয়ে নয়। 
গিরি তোমারি কুমারী তা নয় তা নয়। 

১০০ 
স্পীশীশীীতী পাশপাশি াাীশীশীশিশিিশািশি 



সাদ গরঙ্গ। ৯০৩, 
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স্বপ্রে যা দেখিছি গিরি, কহিতে মনে বাজ্ধি তয় । 
ওহে কার চতুর্দ,খ, কার গ্িথ মুখ উমা তাদের 
মন্তরে রয় ॥ মা 
রাজ রাজেশ্বরী হয়ে, হাক বদনে কথা কয়। 

ওকে গরুড় বাহন কালো! বরণ, যোড় হাতেতে করে 
বিনয় ॥ 

প্রসাদ্র ভুণে মুন্ধিগণে, যোগ ধ্যানে যারে ন 
পায়। তুমি গিরি ধন, হেন কন্া, পেয়েছ কি পুণ্ 
রা | ১৫৩॥ ্ 

(পপ 

প্রনাদী স্থর--তাল একতাল! | 
.শমন হে আছি দাড়ায়ে। 
আমি কালী নামের গণ্ভী দিয়ে 

কাঞোপরে কালীপদ, সে পদ হদে ভাবিয়ে। 
মায়ের অভয় চরণ যে করে স্মরণ, কি করে তার 
মরণ ভয়ে ॥ ** | ১৫৪ ॥ | 

প্রসাদী সথর--তাল একতাল!। 
মা বিরাজে ঘরে ঘরে । 
এ কথা ভাজিবকি হাড়ি চাতরে ॥ 

সস রাগ 



ত 
৮ ৩০০ পপি সাপ পপ পিস 

] 

১০৪ শ্রসাদ প্রসঙ্গ । 
৯৮৯৮৮ ৫৯৩ ৩৪৯৩ সিটি ৩৯ ৮৮:৫৯ সিসি ৪৯ লী পাছি পিসি লাঁচি কাত তা এ ৬ পি 

তৈরবী তৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে কুমারীরে | যেমন 
অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে, জীনকী তার সমিভ্যারে ॥ 

জননী, তনয়! জায়া, লহোদরা কি অপরে। রাঃ 
প্রসাদ বলে বলব কি আর, বুঝে লগডগে ঠাবে ঠোরে 

॥ ১৫৫ | 

েপিপিশীশিসি৩ 

প্রমাদী স্বর তাল একতালা। 

ম। আমার খেলাম হলো। 

খেলা হলো গে! আনন্দমরী ॥ 
ভবে এলেম কর্তে খেলা, করিলাম ধুলা খেরা। 

এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা; কাল বে নিকটে 

এলো ॥ 

ধাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন 
গৌম্ন।লো। পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায়, অঞজজপা 

ফুরায়ে গেল ॥ 
গ্রাসাদ বলে বৃদ্ধ কালে, অশক্তি কি করি ব্য 

ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়! মুক্তি জলে টেনে ফে। 
১৫৬! 

প্রনাদী স্থর--তাল এক্তালা। 

মল গরির্ধের কি দোষ আছে। 



পশশিশািশীশিশি 

র প্রসাদ ঠীসঙ্গ | ১০৫ 
া 
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তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যে্পি নাচাও তে 
৷ মাচে ॥ 
তুমি কর্শা ধর্্মাধর্ম, মর্ম কথা বুঝা গেছে। | 
৷ ওম!। তুমি ক্ষিতি তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফল! গাছে ॥ 
| তুমি শক্তি তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে । 
' ওমা, তুমি ছুঃখ তুমিই স্কুখ চগ্ডিতে তা লেখা আছে ॥ 
| প্রসাদ বলে কর্দ সুত্র, সে স্ৃতার কাটনা 
৷ কেটেছে। ওগা, মায়! হত্রে বেধে জীব, ক্ষেপা ক্ষেপি 

খেল খেলিছে ॥ ১৫৭ | ৰ 
সী পিসিবি 

প্রসাদী স্বর--তাল একতালা । ৰ 

আর তোমায় ন। ডাকব কালশী। ূ 
তুমি খেয়ে হয়ে অসী ধরে, লেংটা হইয়ে রণ করিলি ॥ | 
। দিয়া ছিলে একট! বৃত্তি, তাওতে! দিয়ে হরে | 
নিলি। এঁষে ছিল একটা অবোধ ছেলে, মা হয়ে 
তার মাথা.খালি ॥ 

দীন রাম প্রসার বলে, মা, এবার কাজী কি 
করিলি। প্র. ফে: তাঙ্গ! নায়ে দিকে ভরা, লাভে মূলে 
বাইলি ॥ ১৫৮ ॥ 

অনুরাগ 

৮ শাপাশাকাশবাস্পীপিতশিিিশিশশশ ীশিলাশিশ শীট 
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প্রমাদী সবর-_তাল একতালা। 

সামাল তবে ডুবে তরী । 
তরী ডুবে যায় জনমের মত। 

জীর্ণ তরী তুফান ভারী, বাইতে নারি, ভয়ে মরি। 
প্র যে দেহের মধ্যে ছয়ট! রিপু$ এবার এরাই কছছ 
দাগাদারি॥ .. 

এনে ছিলে, বসে থেলে মন, মহাজনের মূ 

খৌয়ালি। যখন হিসাব করে দিতে হবে মন 
তখন তহবিল হবে হাঁরি ॥ 

দীন রাম প্রসাদ রলে মন, নীরে বুঝি ডুবায 

তরী। তুমি পরের ঘরের হিসাব কর, আপন ঘা 

যায় রে চুরি ॥ ১৫৯ ॥ 
পিসি 

প্রসাদী নুদ্-__তাল একতাল!। 

ওম তোর মায়! কে বুঝতে পারে। 

ভুমি ক্ষেপা মেয়ে মায়া দিয়ে রেখেছ সব পাগল করে 

মায়া তরে' এ সংসারে, কেহ কারে চিন্তে নারে 

যে এন্লি কালীর কাপ আছে যে.যসি দেখে ভে 
করে। 

পাগল মেয়ের কি মন্ত্র, কে তাঁর ঠিক ঠিকাদ 
খাসি পপি 



প্রমাদ প্রসঙ্গ । ১৩৭ 

১২০৯ এ৯পী্তাসিউিতা ৪ সামি প্লিস পসসিপস্টিল স্পা উল ্প 

করে। রামপ্রসারদ বলে, যায় গো জাল।, বদি 

অনুগ্রহ করে ॥ ১৬০ | 
পিপাসা গপ 

প্রসাদী হথর--্তাল একতালা | 
কেরে বামা কার কামিনী । 
বসে কমলে এ একাকিনী ॥ 

বাম! হাসছে রদনে, নয়ন কোণে, নির্গত হয় 

দৌদামিনী। 
এ জনমে এমন করে, ন! দেখি না কর্ে শুনি । 

গজ খাচ্ছে ধরে ফিরে উগরে, ষোড়শ নবযৌবনী ॥ 
স্+ ১৬১ ॥ ! 

রাই 

প্রসাদী স্ুর-তাল একতাল। ৷ 

মনরে তোর চরণ ধরি। 

রা'লী বলে ডাকরে, ওরে ও মন, তিনি ভব 
পারের তরী ॥ 

কালী নামট! বড় মিঠা, বলরে দিবা সব্ধরী। 
| ওরে, যদি কালী করেন কৃপা, তবে কি শমনে ডরি ॥ 

দ্বিজ রাম্প্ররা্দ বলে, কালী বলে যাব তরী। 
তিনি তনয় বলে দয়া করে, তরাবেন এ ভব বারি ॥ 

১৬২ ॥ 



সা াশিশীশাশিসি 

১০৮” গ্রসাদ প্রসঙ্গ 
প্রা এত তত সির টি পর্পাসিরি এসি ৯ পট পরি সিলািপীসটসি স্স্পিসিপি সিসির সপ্ত সপ লাম বি পর সিসি এছ পিছ পি ৪ 

প্রনাদী হবর--তাল একতালা। | 

মায়ের চরণ তলে স্থান লব। 
আমি অসময়ে কোথা যাব ॥ 

ঘরে যায়গ। না হয় যদি, বাহিরে বব ক্ষতি কি 
গো । মায়ের নাম ভরসা করে, উপরাসী হয়ে পড়ে 
রব ॥ 

প্রসাদ বলে উমা আমায়, বিদায় দিলেও নাই- 
কোযাঁব। আমার দুই বাছ প্রসারিয়ে চরণতনে 
পড়ে প্রাণ ত্যজিব ॥ ১৬৩ ॥ 

পিস 

প্রসাদী স্বর-- তাল একতাঁলা। 

এলোকেশী দিগ্রসনা । 
কালী পূরাও মোর মনবাসনা ॥ 

যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ ম! নাহি দেখি। 
আমায় হবে কি না হবে দয়া, বলে দেম| ঠিক 
ঠিধানা ॥ 

যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা তোমার 
কাছে। এমা তুমি বিনে ত্রিভুবনে, এ বাদন 
কেহ জানে না ॥ ** 1১৬৪ ॥ 

1 
1 

জেয আরহট 

পপর 



ূ প্রসাদ প্রসঙ্গ | ১০৯ 
২৮ ০৯৮৯৮ ৫৯ সি সিস্ট নি সপ সান্তা অপার পিপাসা পাস সি পাস্তা সস পাস্ি পান্টি সিতাসিলাসপাপ্সস 

গ্রসাদী স্বর- তাল একতাল। । 

মরি গো এই মন দুঃখে। 
ওমা মা বিনে হুঃখ বলব কাকে ॥ 

একি অসম্ভব কথা শুনে ব কি বলবে লোকে । 

যেযার ম! জগদীশ্বরী, তার ছেলে মরে পেটের 
ভ্কে ॥ 

সেকি তোমার সাধের ছেলে মা, রাখলে যারে 
পরম স্থখে। ওমা, আমি কত অপরাধী, লুন মেলে 
না আমার শাকে ॥ 

. ডেকে ডেকে কোলে লয়ে, পাছাড় মারিলে 
আমার বুকে। ওমা, মায়ের মত কাজ করেছ, 

1 ঘোষিবে জগতের লোকে ॥ ১৬৫ । | 

গ্রসাদী হ্বর--তাল একতাল।। 

পুরল নাকো মনের আশা 
আমার মনের দুঃখ রৈল মনে ॥ 

চুঃথে ছুংথে কাল কাটালেম, স্থুখের আর কিবে 
| ভরসা। আমি বলব কি করুণাময়ী, সঙ্গে ছয়টা 
ূ কর্ম নাশা॥ 

শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা, ভেবে ভেবে পাইনে 



১১০ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
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| দিশা! । আমি অভয় পদ্দে শরণ নিয়ে, ঘটল আমার 
উল্টা দশা ॥ ১৬৬ ॥ 

(দিপা 

প্রসাদী স্র--তাল একতালা । 

থাকি এক খান ভাঙ্গ। ঘরে। 
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে ॥ 

হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীর নামের 

জোরে। প্র যেরাত্রে এসে ছয়ট! চোরে, ফেটে 

দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে ॥ ** ॥ ১৬৭ ॥ 

হারার 

গ্রসাদী স্বর--তাল একতাল। 
তবে আর জন্ম হবে না। ূ 

হবে না জননীর জঠরে ॥ ূ 
ভবানী ভৈরবী শ্যামা, বেদ শাস্ত্রে নাইকো 

সীমা । তারার মহিমা! আপ্রনি মাত্র, জেনেছেন 

শিব শঙ্করে ॥ 
আমার মায়ের নাম গাঁন করি, কত পাপী গেল 

তরে। ওম! কৈলাস গিরি দিব্য পুরী, দেখাও 
এবার মা আমারে ॥ ঈ* | ১৬৮॥ 

পর স ই 



রাগিণী পিলু বাহার--তাল জণ। 

ম! বলে ডাকিস্ না রে মন, মাকে কোথা পাবে 
তাই; থাকলে এসে দিত দেখা, সব্ধনাশী বেঁচে 
নাই ॥ 

গিয়ে বিমাতার (১) তীরে, কুশ পুতুল দাহন 
করে; ওরে অশৌচান্ত পিগু দিয়ে, কালাশৌচে 
কাশী যাই ॥ **॥ ১৬৯ ॥ 

শাস্পপীপিসপী 

রাগিণী পিলু বাহীর--তাঁল জগ । 
বল, ইহার ভাব কি, নয়নে ঝরে জল; (গ্রহণে. 

কালীর নাম)। তুমি বহুদর্শী মহাগ্রাজ্ঞ, স্থির 
করে বল॥ 

একটা করি অভি গ্রার়, বা কাষ্ঠ বটে কায়। 
কালী নামাখ্ি রসমায় জলে, সেই জল ঢল ঢল ॥ 
কাল ভাবি চক্ষু মুদি, নিদ্্ী আবির্ভাব যদি। 

1 শিব শিরে গজ তারি, প্রবাহ নির্মল ॥ 
ৰ আজ্ঞা করেছেম গুরু, বেণী তীর্থ বটে ভুরু) 
[ গঙ্গ। ধমুনার ধারার নিতান্ত এই ফল॥ 

শাপ্পীীশিশীপিশ। 

| (১) বিমাতা-_গঙ্গা । 



১১২ শ্রসাদ প্রসঙ্গ | 
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পপসাদ বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই, 
বেণী তটে আপন নিকটে দিও স্থল ॥ ১৭ ॥ 

রাগিণী মুলতানী__তাল একতালা। 

জননি ! পদপস্কজং দেহি শরণাগত জনে, ূ 

ক্পাবলোকনে তারিণী। তপন তনয় ভয় চয় 

বারিণী ॥ ৃ 

প্রণব রূপিনী সারা, কুপানাথ দারা তারা, তব, 
পারাবার তরণী। সগ্ুণা নিগুণা স্থুলা, হক, মূলা, | 

 স্রীন মূলা, মূলাধার অমল কমল বাসিনী ॥ 

আগম নিগমাতীত খিল মাতাখিল পিতা, 

পুরুষ প্রক্কতি রূপিনী। হংস রূপে সর্বভূতে, বিহ- 

রসি শৈলস্থুতে, উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, ত্রিধাকারিণী॥। 

সথধাময় হুর্গ| নাম, কেবল কৈষল্য ধাম, আজ্ঞানে, 

জড়িত যেই প্রাণী। তাপরয়ে সদাভজে, হলাহল। 
কূপে মজে, ভনে রাম প্রসাদ তার, বিষফল জানি॥ 

৯৭২ 

(পেস 

রাঁগিণী যুলতানী-তাল একতাঁলা । 

মন আমার যেতে চায় গো, আনম্দ কাননে । 7 

বট মনোময়ী শাত্বনা কেন, কর ন| এই মনে ॥ 
শী শীশিশীশীপিশ পতি পাতি পপি শি শাীশীশীশিশি শশী পশািশিীিট শীল 



শপ 

প্রসাদ প্রসঙ্গ | ১১৩ 
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দিব বারাণসী, সেই শিব পদবাসী, তবু মন 
ধায় কাশী, রব কেমনে! অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পঞ্চ- 
ক্রোশী পদে কর, নখ জালে গঙ্গা, মণিকর্ণিকার 
সনে ॥ 

বিপদে অলক্ত আভ1, অসি বরুণার শোভা, 
হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে । প্রসাদ আছে 

খেদবুক্ত, শান্ত কর। উপবুক্ত, কিবা কাজ অভিযুক্ত 
পুরী গমনে ॥ ১৭২ ॥ 

প্রনাদী স্ুর- ছাল একতাঁলা। 
কালী গো কেন লেংটা ফির। 
ছিছি কিছু লঙ্জা নাই তোমার ॥ 

বসন ভূষণ নাই তোমার মা, রাজার মেয়ে 
গৌরব কর। মাগো এই কি তোমার কুলের ধন্ম, 
গতির উপর চরণ ধর॥ 

আপনি লেংট! পতি লেংটা শ্মশানে মসানে চর । 
মাগো আমরা সবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন 
পর ॥ **% ॥ ১৭৩ ॥ 

পাস প্প্প পাস সপাপপ পাপপপপাপপপপসপপাপপাপাীপিপাস পিশশীিপসপশাসশা শীট পপি 

২৯ শী 

রাগিণী সিদ্ধুক!'ফী-_তাঁল একতাল] । 
আপন মন মগ্ন হলে মা, পরের কথায় কি হয় তারে। 

পরের কথায় গাছে চড়ে, আপন দোষে পড়ে 



১১৪ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 

মরে! পরের জামিন হলে পরে, সে না দিলে 
আপনে ভরে ॥ 

যখন দিনে নিরাই করে, শিকারী সব রয় না 
ঘরে। জাঠা বর্শা লয়ে করে, নাও ন! পেলে চলে 
তরে।॥ 

চাষ! লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে পচে মরে। 

ধদ্দি সে নিরাইতে পারে, অঝরে কাঞ্চন ঝরে। 
সর্ধ ॥ ১৭৪ | 

কতটি 

রাগিণী মুলতানী ধানেশ্রী-_তাঁল 
একতাল । 

করুণ! ময়ি! কে বলে তোরে দয়াময়ী। 
কারে হুগ্ধেতে বাতাসা, (গে! তার! ) 

আমার এমি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ॥ 
কারে দিলে ধন জন মা! হস্তী অর্থ রথ চয়। 

ওগো, তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি 
তোর কেহ নই ॥ 

কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেয়ি হুই। 
মা গো, আমি কি তোর পাকা খেতে দিয়াছিলা্ 
মই ॥ 

দ্বিজ্ব রামপ্রসাদে বলে, আমার কপাল বুৰি 



5 ৰ £ টি 
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1৮৮ স্পা বা 

্ 

অগ্নি অই।. ওমা, আমার দশা দেখে বুঝি, শ্ামা 
হলে পাষাণময়ী ॥ ১৭৫ ॥ 

প্রপার্দী হবর-_-তাল একতালা | 
হয়েছি মা জোর করিয়াদী। 
এবার বুঝে বিচার কর শ্তামা ॥ 

ও যে মন করিছে জামিনদারী, নেচে উঠ্ঠে ছটা 
বাদী॥ 

অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তারা ছটা কাম আদি। 
ধদি তুমি আমি এক হইতো, পুর হতে দূর করে দি 

বিমাতা মরেন শোকে, ছয়টায় যদি আর্খল না 
রা স্থথে নিত্যানন্দ পুরে থাকি) পার হয়ে ধাই 'ভব নদী ॥ 
 হুুরে তজবিজ কর মী, হাজির ফরিয়াদী দাদী 
এই স্থোপাজ্দিত তজনের ধন;সাধারণ নয় যেতাদি॥ 

মাতা আদ্যা, মতা বিদা অন্ধিতীয় বাপ অনাদি । 
ওমা, তোমার পুতে, সৃতিন্ তে, জৌর করে, কার 
কাছে কাদি॥ 

টির িরা রিরিযারারার 
দাদী--আসামী । 



ূ ১১৬ প্রসাদ গ্রসঙ্গ । 
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প্রসাদ ভনে, তরস! মনে, বাপতো৷ নহেন মিথ 

বাদী। ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি, আরকি 

এবার ফাদে পাদি॥ ১৭৬॥ 

ূ গ্রসাদী স্বর--তাল একতালা । 

পতিত পাবনী পর, 
পরামৃত ফলদায়িনী । 

ল্ুদীনে চরণ ছায়া, বিতর শঙ্কর জায় । কপাং 
৷ কুকু স্বগুণে মা, নিস্তার কারিণী॥ 
| কৃত পাপ হীন পুণ্য, বিষয় তজনা! শূন্য । তায় 
! রূপে তারয় গ্রাং, নিখিল জননী ॥ 
ূ ত্রাণ চেতু তবার্ণবে চরণ তরণী তব। গ্রসাঢ 

ূ প্রসন্না ভব, ভবের গৃহিণী ॥১৭৭ ॥ 
বৃ 

র রাগিণী জংল।-্তাল একতা লা । 

অপরা জন্মহসা জননী । 

অপারে ভব সংসারে এক তরণী ॥ 

অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদ ভাবে শিবা শিব। 

৷ উভয়ে অভেদ পরম।য্মা স্বরূপিণী ॥ 

1 মায্তাতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়। 

। দিনদয়াময়ী বাঞ্চাবীক ফলদায়িনী ॥ 
পন পপ 

টি 



কাস সপ. 

গ্রসাদ প্রসঙ্গ । ১১৭ 
বৃ 

1 পিএসসি 

' আনর্দ কাননে ধাম, ফলকি তারিণী নাম। 
[দি জপে দেহ অন্ত শিব বলে মানি ॥ 
| কহিছে শ্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়া হীন। 
নিজ গুণে তিনলোক, তারয় তারিণী ॥ ১৭৮ ॥ 

. প্লাগিণী জংলা-_ভাঁল খয়র1। 
| কালী হলি মা রাসবিহারী । 

নটবর বেশে বুন্দাবনে ॥ 
পৃথক প্রণব নানা লীলাতব, কে বুঝে একথা! 

ঘম ভারী । 
নিজ তনু আধা, 'গুণবর্তী রাধ।, আপনি পুরুষ 

[পনি নারী। ছিল বিবসন কটা, এবে পীত ধটি, 
লো টুল চূড়া বংশীধারী ॥ 
আগেতে কুটাল নয়ন অপান্কে, মোহিত করেছ 

পুরারি। এবে নিজ কাল, তন্থু রেখা ভাল, ভূপালে 
[গরী নয়ন ঠারি ॥ 

ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস, এবে মহ হাস, 
লে বজকুমারী। পৃর্ষধে শোণিত জ্লাগরে নেচে 
লে শ্বামা, এবে প্রিয় তব যযুনা বারি ॥ 
প্রসাদ ভামিছে, দরসে ভাসিছে, বুঝেছি ননী 

নেবিচারি। মহাকাল কানু শ্যাম শ্যাম! তন, 
কই সকল বুঝিতে নারি ॥ ১৭৯। 
০৮০০৩ িনির ররর ১ ৮৯৯442 স4 ০পাপাপস্পীকসিপ পাশা, 



১১৮ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
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প্রসাদী হ্র-_-তাল একতাল।। 
ডাকবে মন কালী বলে। 

আমি এই স্তুতি মিনতি করি, ভূলনা মন সময় কারে। 
এসব শ্বর্ধ্য ত্যজ, ত্রহ্মময়ী কালী ভজ। ওর 

ওপদ পঙ্কজে মজ, চতুর্বর্গ পাবে হেলে ॥ 
বসতি কর যে ঘরতে, পাহার! দিচ্ছে যমদুডে। 

ওরে পারবে না ছাড়াইয়ে যাইতে, কাঁল ফাঁসি লাগ 
গলে ॥ 

দ্বিজ রাম প্রসাদে বলে, কালের বসে কার 
হারালে । ওরে এখন যদি না ভজিলে, আমসী থাথ 
আম ফুরালে ॥ ১৮০ ॥ 

রাখিণী খট ডৈরবী-_তাধ একতালা। 
তোমার সাথি কেরে, গমন । 
তুমি কার আশায় বসেছ রে মন॥ 

ূ তনুর তরী ভবের চড়ায়, ঠেকে রয়েছে রে। 

| থার ধার গুরুর নামে বাদাম দিয়ে বেয়ে চলে যারে! 

| প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে, সৌজা হয়ে চন ৫ 

। | নৈলে জীধারের ফুঁটীরের গৌতি, যোগে লেগেছে ৫ 
১৮) 

! ৰ 2: 
টি ১ 



গ্রায়াদ প্রনঙ্গ । ১৯৯ 
সপ মর্ট ৯৬ সামি সিপিএ পিটিসি ছি এ পাখি সমাস ক ৯ 

প্রসাদী সঙ্লীত। 
(মর বিষয়ক ) 

ফামিরী যামিরী বরগে রণে, এল কে। উলঙ্গ 
এলোকেশী, বাম করে ধরে অসি, উল্লাসিতা দানব 
নিধনে ॥ 

গদড়রে বন্ুমতি, সভীতা কম্পিত। অতি; তাই 
দেখে পশুপতি, পতিত্ব চরণে রণে ॥ 

দ্বিজ রাম প্রসাদে কয়, তবে আর কিরে ভয়) 
অনায়াসে যয় জয়, জীবনে মরণে রণে ॥ ১৮২ | 

1 ২ ০১/৯প৯সপিস৫৯ির 

 রাগ্িণী বেছাগ- তাল এক্তাঁলা । 
ও কেরে মন মোহিনী । 
পঁ মমোমোহিনী ॥ 

_ ঢল ঢলঢল তড়িৎ ঘটা, মণি মরকৃত কান্তি ছটা । 

একি চিত্ত ছলনা, দৈত্য দলনা, ললনা নলিনী 
বিড়দ্বিনী | 

সপ্ত পেতি সপ্ত হেতি, সপ্ডবিংশ-প্রিয় নয়নী। 
শী থণ্ড শিরোপী, মহেশ উরসী হরের রূপসী 
কাকিনী ॥ 
ললাট ফলকে, অলক! ঝলকে, নাসানলকে, 



র্ 

১২০ গ্রসাদ প্রসঙ্গ । 
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পর্পপিসি২/ 

বেসরে মণি। মরি! হেরি একি রূপ, দেখ দে 
ভূপ, স্থধা রস কুপ, বদনখানি ॥ 

শ্বশানে বাস, অক্রহাস, কেশ পাশ, কাদদ্ষিনী। 
ৰাঁমা সমরে বরদ|, অগ্জর দরদা, নিকটে প্রমোদ) 
গ্রমাদ গণি ॥ 

কহিছে প্রসাদ, না কর বিবাদ, পড়িল গ্রমা? 
স্বরূপে গণি। সমরে হবে ন| জয়ী রে, ব্রহ্ষময়ী রে 
করুণাময়ীরে, বল জননী ॥ ১৮৩ ॥ 

রাগিণী কালেংড়া--তাল ঠুংরি। 
হের কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্কর বেশে। 
কেরে, নন নীল জলধর কায় হায় হায়, কে 

হর হৃদি হুদ পদে দিগবাসে॥ 
কেরে, নির্জীনে বলিয়া, নিন্দাণ করিল, গর 

রক্তোৎপল জিনি) তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী। 
হেন ইচ্ছ। করে, অতি গাঢ় করে, বাঁধি প্রেম ভোরে, 
রাখি হৃদি সরোবরে, হিল্লেলে ভাসে ॥ 

কেরে নিন্দিত রাম কদলীতরু, হেরি উরু, ? 
দর রুধির ক্ষরে, যেন নীরদ্র হইতে নির্গত চপরে। 
অতি রোষ বলে, ভূজঙ্গম দলে, নাভি পদ্মামূলে, ঝি 
লীর ছলে, দংশিল এসে ॥ 



সস স্পসপপসত  ০ 

প্রসাদ প্রসঙ্গ । ১২১ 
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৮০৮৯: 

ফেরে উন্নত কুচ কলি, মুখ শতদলে অলি, গুণ, 
গুণ করিয়া বেড়ায়, যেন বিকশিত সিতাস্তোজ 

শ্ 

4৯ 

বনরোহায় ১১ কিবা ওই খেতা, অতি লোল জিহ্বা, 1 
হর মনলোভা, যেন আসব আবেশে, শিশু সুধা ভাসে ॥ 

ফেরে, কুস্তল জাল আবৃত মুখমণ্ডল, লম্বিত চুস্বি 
ধরায়, তাহে ভূঁরুধন্থব্বাণ সন্ধান করা; অর্দচন্দ্র 
ভালে, শিতি মু দোলে, কি চকোর খেলে, কিবা! 
অরুণ কিরণে গজমতি হাসে ॥ 

কত ছুন্ধবা ছুন্ধবী, নাচিছে ভৈরবী, হিহি হিহি 
,করিছে যোগিনী, কত কটরা ভরিয়া সুধা যোগায় 
অমনি) রামপ্রসাদ্দ ভনে কাজ নাই রণে, এ বামার 
সনে, যার পদতলে শব ছলে আশগুতোষে ॥ ১৮৪ ॥ 

রাগিণী রামকেলী-_-তাল আড়া | 
ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব 

আবেশে, বাম! রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানব দলে, 
ধরি করতলে, গজ গরাসে ॥ 

কেরে কালীয় শরীরে রুধির শোভিছে, কালিন্দীর 
বলে কিংগুক ভামে। কেরে নীল কমল, ্রীমুখ 
২৩৭, অদধচন্্ তালে প্রকাশে ॥ 
১ বনরোহ--জলরোহ অর্থাৎ মুণাল। বন--জল। 
৯৮৯৬০৯৪১৬১০: 

| 

ৃ 



১২২ গ্রসাদ প্রশ্ন । 

কেরে নীঙ্নক'স্ত, মপি নিতাত্ত, নখর নিকা, 
তিমির নাশে; কেরে রূপের ছটান্ন, তড়িত ঘটায় 
ঘন ঘোর রবে, উঠে আকাশে ॥ 

দীতিন্ুত চয়, সবাত্র হৃদয়, থর থর থর, ক্কাগে 
হুতাশে। স্ত্রাগো! কোপ কর দূর, চল নিন্ধ গু 
নিবেদে শ্রীরাম প্রসাদ দাসে ॥ ৯৮৫ ॥ 

পাস্পা্পিসিসিপিসসসিপসপসপসরাস সপসিসসছিরাউটি পিসির সপাস্পিসপিস্সিিি সত ৬ ছি ৮ 
ঘন 

| 

রাগিণী খাম্বীজ--তাল রূপক। 
মা! কত নাচ গো রণে। 

নিরুপম বেশ বিগলিত-কেশ, বিবসন! হর-ঘয 
কত নাচ গো রণে॥ 

সদ্য-হত দীতি-তনম-মস্তক-হার লম্বিত সুজঘনে 
কত রাজিত কটীতটে, নর কর নিকর, কুণপ শি 
শ্রবণে ॥ 

অধর সুললিত, বিদ্ব বিনিন্দিত, কুন্দ বিকশিত 
স্থদশনে। শ্রীমুখ মণ্ডল, কমল নিরসল, সাট্ট হা 
সঘনে ॥ 

সজল জলধর, কান্তি সুন্দর, রুধির কিব! শোড 
ও বরগে। প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস নৃত্য 
রূপ কি ধরে নয়নে | ১৮৬॥ 

ই ূ 
টিন রিসিিনিটি টিটি ইট উিিত 2  ি 



প্রসাদ শ্রাসঙগ । ১২৩ 
২২৪৯৯ পিসিবি বারা পাস স্সপাসপি সি পো লা া ল ২ পাপা পিএ ৯ পাপ পা এ 

রাগিণী খাম্বাজ--তাল রূপক । 

এলো! চিকুর নিকর, নর কর কটীতটে, হরে 
বিহরে রূপসী । স্ুধাংগড তপন, দহন নয়ন, বয়ান- 
বরে বসি শশী ॥ 

শব শিশু ঈষু, শ্রুতি তলে শোভে, বাম কছুর 
মুণ্ড অসি। বামেতর কর, যাচে অভয় বর, বরা" 

| গ্গনা রূপ মলি ॥ 
সদা মদালসে, কলেবর খসে, হাসে প্রকাশে |. 

সুধারাশি। স্বমস্তা স্ববাপা, মাতৈঃ মাতৈ: ভাষা, 
স্থবেশান্ুকুল! ষোড়শী ॥ 

প্রসাদে গ্রসন্না ভব ভব-প্রিয়া ! ভবার্ণব ভয় 
বাসি। জন্ুর যন্ত্রণা হরণে মন্ত্রণ, চরণে গর! গঙ্গা 
কাশী ॥ ১৮৭ ॥ ূ 

কপ 

রাগ্নিণী বিভাস--তাল তিওট। 
এলে! চিকুর ভার, এবামা ! মার মার মার রবে ধায় ॥ 

রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতি রূপ গতি, 
তি পতি মতি মোহ পায়। অপযশ কুলে কালী, 
লনাশ করে কালী, নিশুস্ত নিপাতি কালী, সব 
রযায়। সরল সেরে য়ায়, একি ঠেকিলাম দয়, 

জন্মের মত বিদায় ॥ | 



০০০ 

১২৪ প্রনাদ প্রসঙ্গ | 

কাল বলে এত কাল, এড়ালেদ যে জঞ্জাল, সেই 

কাল চরণে লুটায় । টেনে ফেল রস্তাফল, গঙ্গজল 
| বিশ্বদল, শিব পু্ার' এই ফল, অশিব ঘটায় ॥ অশিৰ 

ঘটায়, এই দন্থুজ ভটায়, কি কুরব রটায়॥ 
ভব দৈব রূপ শব, মুখে নাহি মাত্র রব, কাব) 

ভরসায় রব, হায় । চিনিলাম ত্রন্মময়ী, হই বা নাহ 
জয়ী, নিতান্ত করুণাম্য়ী, স্থান দিবে পায়॥ স্থান 
দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়, এজন্ম কন্মনায় ॥ 

প্রসাদ বলে তাল বটে, এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে, এ 
সঙ্কটে প্রাণে বাচ। দায়। মরণে কি আছে ভা; 

৷ জন্মের দক্ষিণ! হয়, দক্ষিণাঁতে মন লয় কর দৈত্য রায়। 
ওহে দৈত্য রায়, ভজ এই দক্ষিণায়,। আর কি কা 
আশায় ॥ ১৮৮ ॥ | 

| 
(উকি উই 

পল 

১১৩ 

রাঁণিনী বিভাস--তাঁল তিওট। 

নব নীল নীরদ উন্ু চি কে? ঁ মনোমোহিনী রে। 

তিমির শশধর, বাল দিনকর, সমান চরণে 
প্রকাশ। কোটা চশ্ত্র বলকত, শ্রীমুখ মণ্ডল, নি্দি 
স্ুধামৃত ভাষ ॥ 

__অবতংস সে শ্রবণে, কিশোর বিধি অরি* ঞ্ি 181759855 

.* কিশোর ধিধি অরি-_কুপপ শিশু । অনুর | 



প্রসাদ প্রলঙ্গ। ১২৫ 

কুন্তল পাশ । গলে হুর বরণ, সুহার লঞ্ষিত, মতত 
জঘনে নিবাস ॥ 

বামার ধাম কর পর, থউগ নবশিব, সো পূর্ণা- 
তিলাৰ। শশী সকল তালে, বিবাজে মহাকালে, 
ঘোর ঘন ঘন হাস ॥ 

ভবন শ্রীকবিরঞ্রনে, বাঞ্।! করিছে মনে, কর্ধগ|- 
বলোকনে, কদুষ চয় কর নাশ। তন নাম বদনে, 
যে প্রকাশে সে জনে, ঞ্রভবে এ কথা আভায ॥১৮৯! 

৯ দি 

২ ২ শিস শি টিসি 

রাগিণী ঝি'ঝিট তাল জলদ তেতাল। । 

আরে এ আইল কেরে ঘনবরণী। 
কেরে নবীনা নগনা লাজ বিরহিতা, ভূবন 

মোহির্া, একি অন্ুচিতা, কুলের কামিনী । কুঞ্জর- 
বর গতি আসবে আবেশ, লোলিত বসনা গলিত 
(কেশ. সুর নরে শঙ্কা! করে হেরি বেশ, হস্কার রবে রে 
দনুজ দূলনী ॥ 

ফেরে নব নীল কমল কলসিফা বপি, অঙ্গুলী 
দংশন করিছে অলি, সুখচন্দ্রে ট কোরগণ, অধর অর্পণ 
করত পুর্ণ শশধর বলি। ভ্রমর চফোরেতে লাগিল 
বিবাদ, এ কহে নীলকমল, ও কেহটাদ দোহে দোহ 
হা নাদ, চিচিকি গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি ॥ 

৮২৯ শি সপ পাপী শপিসসপাপ্প পপ 



পাশাপাশি 
তি 

১২৬ গ্রসাদ গরসঙগ | 

২৬৪৯ ০৯ ৪৯াসি পা লিপি সাসট
িসিরাসপরিসসিলাি তসসসিসি

পসস 

কেরে জন স্মুচারু, কদলী তক নিন্দিত, রুধির 

অর্ধীর বহিছে, তদুর্ধে কটাবেড়া, নরকর ছড়া 

কিন্কিনী সহ শোভ। করিছে। করতঙ স্থল, নিরমল 

অতিশয়, বামে অসিমুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়, থণ্ড খও 

করে রথ গজ হয়, জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী ॥ 

| কেরে উদ্ধতর ভূধর, হেরি হেরি পয়োধর, বরী- 

কুস্ত ভয়ে বিদরে, অপরূপ কি এ আর, চওমুওহার 

সুন্দরী জুন্দর পরে। প্রফুল্ল বদ্দনে রদন ঝলকে, 

মৃদ্হাস্য গ্রকাশ/ দামিনী নলকে রবি অনল শশী 

ব্রিনয়ন পলকে দশ্ফে কম্পে সঘনে ধরণী ॥ ১৯ | 

ছি পি পি বাসটি পা রী তাও পিসি এ লাখ লস । 

রাগিণী খান্বাজ-_-তাঁল ধিমা তেতালা। 

বাম! ও কে এলোকেশে। সঙ্গিনী রঙ্গিনী 

ভৈরৰী যোগিনী, রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে ॥ 

কি সুখে ভীসিছে, লাজ নাহি বাঁসিছে, নাচিছে 

1 হুশ উরসে। ঘোর রণে ম্গনা, হয়েছে নগন।, 

পিবতি সুধা কি আরেসে ॥ 

উপিয়া, চলিয়া, যাইছ্ে চলিয়া, ধররে বলিয়া! ঘন 

হাসে। কাহার নারীরে, চিনিতে নারি রে, মোহিঃ 

' ক্করেছে, ছিন্ন বেশে ॥ 



প্রসাদ শ্রীসঙগ । ১২৭ 

কারে আর ভজরে, গুপদে মজরে, রূপে আলো 
করিছে, দিগ দশে । কিকরি রণেরে, হয়েছে 

| মনেরে, প্রসাদ তনেরে উল কৈলাসে ॥ ১৯১ ॥ 

সালা 

রাখিণী খান্বাজ--তাল ধিমা তেতালা। 

ওকে ইন্দীবর লিল্সি কান্তি, বিগলিত বেশ। 
ধসম বিহীন! কেরে সমরে ॥ 

মদম মথম উরসী জূপসী, হাসি হাসিবাম। 
বিহরে। গ্রলয় কালীন জলদ গর্জে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত 
 তর্জে,জন মনোহরা শমন সদর!1 গর্ব খর্ব করে ॥ 
 শগ্্রে শস্ত্রে গ্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়ম রিপুল 
শিক্ষা, জুদ্ধ নয়নে, নিরখে যে জনে, গমন শমন 
মগরে। কলয়তি প্রসাদ হে জগদস্বে, সমরে নিপাত 
রিপু কদঘ্ে, সম্বর বেশ, কুফ্কুপা লেশ, রক্ষ বিবুধ 
(নিকরে ॥ ১৯২॥ 

রাগিণী খাশ্বাজ--তাল ধিমা! তেতাসা । 
হস্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা। 

কাম রিপু মোহিনী ও কে বিরাজে বামা ॥ 
তপন দ্রহম শশী, ত্রিনয়নী ওরূপসী, কুবলয় দল 

হশ্যামা ॥ ৃ 
৯ ০০০৮০২০১০০০: 



নিতিনিরি রিভিউ ৩ 

১২৮ রী প্রসঙ্গ ।. ূ 
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৬০৭৫ ০১ প৯ তি পি ৮৯ ছি ছি ৫৯ ৫৯ পাপ ৫৯৫৯ পি কস পি প৯৫৯ 

বিবসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী, সমর! 
নিপুণা গুণধামা। কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী 
সন্দুথে যার, যমজয়ী বাজাহী দামা ॥ ১৯৩। 

পপাপ্পািসিসির 

টল ঢল জলদ বরণী এ কার রমণী রে। 

নিরখ হে ভূপ, ঈশ শবরূপ, উরসী রাজে চরণ। 

নগরাজী উজ্জল, "চন্দ্র নিরমল, সতত ঝলকে 

কিরণ। একি! চতুরানন হরি, কলয়তি (১ 1 

শঙ্করী ! সম্বরণ কর রণ॥ | 

মগন! রণ মদে, সচল! ধরা পদে, চরণে আচ, 

চাঁলন। ফণীরাঁজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত, গলয়ের 

এই কি কারণ ॥ | 

প্রসাদ দাসে ভাষে, ত্রাহি নিজ দাসে, চিন্ত মে 

মন্ত বারণ। সদাবিষয়াসব পানে, ভ্রমিছে বিভ্তানে, 

কদ।চ না! মানে বারণ ॥ ১৯৪ ॥ ৰ 

রাগিণী খাম্বাজ--তাল ধিমা তেতালা | 

হকি 

রাগিণী বিভাস_তাল ধিমা তেতাল! | 
ৃ 
| মরি! ওরমণী কি রণ করে! 

রমণী সমর করে, ধরা কাপে পদভরে, ডি খরা 
| 

- সপিশাশিশ শ্িস্পাাপীশিশিীিসীস্ীপসপাশা শী 

রি (১) কলয়তি--বলিতেছি। 
মি 

চটি 



প্রসাদ গ্রাসঙ্গ | ১২৯ 

দারথী তুরঙ্গ গরাসে। কলেবর মহাকাল, মহাকালে 
শোভে ভাল, দিনকর কর ঢাকে চিকুর পাশে ॥ 

আতঙ্গে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গে (১) পতঙ্গ (২) গ্রায়, 

মনে বাসি শশী খসি, পড়ে তরাসে। নিরূপম| রূপ 

ছটা, ভেদ করে ব্রহ্ম কট।, * প্রবল দন্ুজ ঘটা, গেলে 
গরাসে ॥ | 

ভৈরবী বাজায় গাল, যোগিনী ধরিছে তাল, 
মরি কিব। স্ুরসাল, গান বিভাসে। নিকটে 1. 

বিবুধ-বধু, (৩) যতনে যোগায় মধু 0) দোলায়ে 
বদন বিধু মৃছ মৃছ হাসে ॥ 

দবার আসার আশা, ঘুচায়েছে আশা বাসা, 
জীবনে নিরাশা, ফিরে ন| যায় বাসে । ভনে রাম 
গ্রসাদ সার, নাম লয়ে শ্যামা মার, আনন্দে বাজায়ে 
দামা, চল কেলাসে ॥ ১৯৫॥ 

কপিল 

লা শীল পিশিটি লতি শী শী পিসি শিপপশশিশািীশীটীপটিশ্িশিশীতি পট শশী শো শিশাটি শীশীশী শশা শাশিপাশিপীশীিটি 

(১পতঙ্গ--অগ্নি। (২) পতঙ্গ--ফড়িঙ্গ । 
* কট।_ কটাহ। ব্রহ্গাণ্ড 

৩) বিবুধবধু-_দেবী, ডাক্নী ঘোগিনী। 
, 18) মধু সুরা, মদিরা | 
শা 

ৰ 



১৩৪ প্রসাদ গ্রসঙ্গ। রর 
পথ স্াস্সিল সিপাসটিল পাস সির ছা সিসির আপাস্মিা সত সি সিট অপ ৯৩ সি পিসির পরস্পর ৯৫ ৯৯ স্পস্ট পি এ, পাস তা সতত ৫২ 

রাগ্গিণী বিভাস- তাল ধিমা তেতালা। 

অকলঙ্ক শশী-ুর্খী, স্ুধাপানে সদা স্বী, 
তন্থ ১) তন্ত্র (২) নিরখি, অতনু (৩) চষকে | না 
ভাব বিরূপ তৃপ, যারে ভাব ব্রন্মা্ূপ, পদতলে শবরগ, 
বাম রণে কে। 

শিশু শশধর ধরা, সুহাস মধুর ধারা, প্রাণ ধরা 
ভার, ধরা আঁলে। করেছে । চিত্তে বিবেচনা কর, 
নিশাকর দিবাকর, বৈশ্বানর নেত্রবর-কর ঝলকে ॥ 

রাম! অগ্রগণ্য, বটে ধন্তা, কার কন্তা, কিবা 
অন্বেষণে রণে এসেছে । সঙ্গে কি বিকৃতি গুলা, নখ 
কুলা দত্ত মূল, আলো চুল! গায় ধুলা ভয় করে হে। 

কবি রামপ্রসাদ ভাষে, রক্ষা কর নিজ দাসে, 
যে জন একান্ত ত্বাসে, ম! বলেছে । তার অপরাধ 
ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা, তবে গো তোমায় উমা, 
ম৷ বলিবে কে । ১৯৬ ।। 

(১) তন্থু-ক্ষীণ, কশ। (২) তন্থ--দেহ, কার । 

(৩) অতনু তনু নাই যার। কাম--কন্দর্প। 



প্রসাদ প্রসঙ্গ ১৩২ 
সাম স্পিরিট পিসি ৬ ভিসি সপ সিপিবি ৮ সরি 

রাগিণী_বিভাম তাল ধিম। তেতাল।। 

শ্যামা বামী কে বিরার্জে তবে। 
বিপরীত ক্রীড়া, ক্রীড়া গতা, শবে ॥ 

গদ গদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায় হাসে, অতঙ্গ 
তনু জন্ু (১) অন্থভবে। রবিস্থাত| (২) মন্দা- 
কিনী, মধ্যে সরম্বতী মানি, জিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য 
লভে॥ 

তরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর টা গিলে, অনলে )' 
অনল মিলে, অনল নির্ভে। কলয়তি প্রসাদ কবি, 
্রন্ধ ব্রন্মময়ী ছবি) নিরখিলে পাপ তাপ, কোথায় 
রবে। ১৯৭ ॥ 

'ধার্শিণি মঞ্লীর__তার্ল খয়রা। 
মোহিনী আশা বাসা, ঘোর তমর্নাশা বামা কে? 

; _ ঘোর ঘটা, কান্তি ইটা। ত্রহ্মকর্ট ঠেকেছে । রূপসী 
1 শিরসী শশী, হরোরসী এলোকেশী, মুধ ঝালা, সুধা 

ঢালা, কুলবালা মাটিছে ॥ 
দ্রুত লে আস্য টলে, বাহু বলৈ দৈত্য দলে, 

ডাকে শিবা কব কিবা, দিবা নিশী করেছে। ক্ষীণ 
সপ িশশীশীীশ শীল 

(১) জন্থ_জন্ম, উৎপত্তি । (২) রবিস্থতা_যমুন! । চ577575787785255586 



আ
প
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তি 

দীন ভাগ্য হীন, ছৃষ্টচিন্ত স্থুকঠিন, রাম প্রসাদে কালীর 
বাদে, কি প্রমাদে ঠেকেছে ॥ ১৯৮॥ , 

রাগিণী মল্লার__তাল খয়রা । 

সদাশিব শবে আরোহিনী কামিনী ॥ র 

শোভিত শোণিত ধারা, মেঘে সৌদানিনী। 

একি দেখি অসম্ভব, আনন করেছে শব, মুৰ্তিমতী 

মনেভব, ভব ভামিনী ॥ 
রবি শী বহি আখি, ভালে শশী শশিমুখী) 

পাদনথে শশী রাশি গজগামিনী। অশীকপিবঙ্জন। 

ভনে. কাদস্ষিনী রূপ মনে, ভাবয়ে ভকত জনে, দিবস 

রজনী | ১৯৯ ॥ | 

মি 

০০ 

রাগিণী মল্লার--তাল খয়রা । 
এলো কেশে, কে শবে, এলোরে বামা। নথর 

নিকর হিমকরবর, রঞ্জিত ঘন তনু, মুখ হিমধামা॥ . 

নব নব সঙ্গিনী, নব রস রঙ্গিনী, হাসত ভাযত। 

নাচত বাম! । কুলবালা বাহুবলে, 'প্রথল দন্ুজ দে, 

ধর[তলে হতরিপু সম ॥ 

ভৈরব ভূত, প্রমথ গণ ( ১) ঘন রবে, রণ জয়ী 

(১) প্রমথ--শিবের পারিষদ। 
_.. শশা 

পপ পাপিপশাশী পশলা 
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০৯পাসি 

শ্যামা । করে করে ধরে তাল, ববম্ বম্ বাজে গাল, 
ধা! ধ! ধাঁ গুড়, গুড় বাজিছে দামামা ॥ 

ভব ভয় ভঞ্জন, হেতু কবি রঞ্জন, মুগ্চতি করম 
হ্ুনামা। তব গুণ শ্রুবণে, সতত মম মনে, ঘোর 
ভবে পুনরপি গমন বিরাম। ॥ ২০০ ॥ 

রাগিণী ঝিঝিট_ তাল আড়া। 
শ্যামা বামা কে? 

তন্ন দপিতাঞ্জন, শরদ-স্থধাকর-মগুল বনী রে? 
কৃস্তল বিগলিত, শোণিত শোভিত, তড়িত জড়িত 
নব ঘন ঝলকে ॥ 

বিপরীত একি কাধ, লাজ ছেড়েছে দুরে, এ 
রথ রথা গজ বাজী বয়াণে পুরে । মম দল প্রবল, গকল হত বঙ্গ, চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে ॥ | প্রচণ্ড প্রতাপ বাশি মৃত্যু ্রপিনী, এ কামরিপু পদে, এ কেমন কামিনী। লজ্বে গগন ধরণীধর | সাগর, এ যুবতি চকিতে নয়ন পলকে ॥ 

1 ভীম ভবার্গব তারণ হেতু, প্র যুগল চরণ তব । করিয়াছি সৌতু। কলগতি কবি রামপ্রসাঁদ কবি- 1 ইঞন, কুক ককপা লেশ, জননী কালীকে ॥ ২০১। 
০০০ নি িরিিরিিনিরিরিনি 
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রাগিণী খাশ্বাজ__তাল তিওট। 

চিকণ কাল রূপ! সুন্দরী বিপুরারি হৃদে বিহরে। 
অরুণ (১) কমল দল, বিমল চরণ তল, হিমকর, 

নিকর রাজিত নথরে ॥ 
বাম! অষ্ট অষ্ট হাসে, তিমির কলাপ নাখে, 

| ভাষে স্তধা অমিত ক্ষরে। ভ্রমে কোকনদ দল, 
মধুকর চঞ্ঠল লঘুগতি পতিত যুবতী অধরে ॥ 

সহজে নবিনা ক্ষীণা) মোহিনী বসন হানা, 
কি কঠিনা দয়া নাকরে। চঞ্চলাপাঙ্গ প্রীণ-হর, 
বরসিতত শর খর, কত কত শত শত রে ॥ 

কহে রাম প্রসাদ কবি অসিত মায়ের ছবি, 
ভাবিয়া নয়ন ঝরে। ওপর্দ পঙ্কজ পল্লবে বিহরতু, 

মামক (২) মামস আশ ধরে ॥ ২১২ ॥ 

পপি সিসটিপাসিপাস্মিসসি পি পাস তিন ০৯ পি স্থিতি ৬ তাসিল ৯2৫ 

রাঁগিণী বিঁঝিট--তাঁল আঁড়া। 
ূ সমর করে ওকে রমণী । 

কুলবালা ত্রিভূবন মোহিনী ॥ 
লিলা নয়ন বৈশ্বানর, বাম বিধু, বাঞেতর 

আপ পপি 

(১) অরুণ-_ঈষ্টরক্ত বর্ণ লাল। 
(২ মামক -ম্দীয়,। আমাঁর। 

এপ শাশ্পি শিপ শীট পাপ পাপী পপি পপ 



সস 
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তরণি (১)। মরকত মুকুর (২) বিয়ল মুখ গুল, 
নূতন জলধর বরণী॥ 

শব শিব শিরে। মন্দাকিনী রাজত, ঢল ঢল উজ্জল 
ধরণী। উরোপরি ধুগপদ, রজিত কোকনদ, স্থচাক 
নখর নিকর, স্বুধ। ধামিনী ॥ 

কলয়তি কবিরপ্ীন, করুণ মুয়ী করুণাংকুরু হর- 
1 মোহিনী। গিরিবর কন্ঠে, নিখিল শরগো, যম 
| জীবন, ধন, জননী ॥ ২৯৩। 

রাগিণী খাম্নাজ--তাল তিএট। 
কে হর হৃদি বিহরে। 

তন্থ কচির, সজল মন নির্মিত, চরণে উদ্দিত বিধু 
নখরে ॥ 

(১)। তরণি-স্ধ্য। সমর বিষয়ক সঙ্গীতে 
' কালীর ত্রিনয়ন সঙ্গে চন্ত্র, ুরধ্য ও অগ্থির উপমা! 
পুনঃ পুনঃ দেওয়! হইয়াছে। এস্থলে কোন চক্ষুকে 
কার সঙ্গে তুলন! করিয়াছেন তাহ! স্পষ্ট আছে। 
ই ললাটনয়ন--অগ্রি। বাম নয়ন-_চন্দ্র। দক্ষিণ 
' শয়ন-হ্হর্যয ॥ 

(২) মরকৃত--হরিদ্বর্ণ মণি বিশেষ । মুকুর-__দর্পণ | 58577858975 88578 
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| 

| ১৩৬ হা প্রসঙ্গ । 

ূ 
নীল কমল দল) মুখমণ্ডল, শ্রমজল (১) শৌভে 

শরীরে । মনকত মুকুরে, মঞ্জু (২) মুকুতাফল, রচিত 
কিব। শে।ভা, মরি মরি রে॥ 

গলিত চিকুর ঘটা, নব জলধর ছটা, ঝাপল (৩) 

| দশ দিশি তিমিরে | গুরুতর পদতর, কমঠ ভূজগবর, 
৷ কাতর মৃচ্ছিত মহী রে ॥ 
|. ঘোর প্িষয়ে মজি, কালী পদ না ভজি, স্তুধ! 
. ত্যজিষা। বিষ পান করিরে। ভলে শ্লীকবিপ্বঞ্জন, 

দৈব নিট বিফলে মানবদেহ ধরি রে ॥ ২০৪ ॥ 
| 

র 
| স৯স৯৬ 

ৃ 
। 

রাগিনী ললিত--তাল তিওট। 
| 

| শঙ্কর পদতলে, মগম1 রিপুদলে, বিগলিত কুস্তল- 

জাল। বিমল বিধুবর, শ্রীমুখসন্দর, তন্ুরুচি বিজিত, 

তরুণ তমাল ॥ ূ 

ধোগিনী সকল, ভৈরবী সমরে, করে করে ধরে 

ূ তাল। ক্রদ্ধা মানস, উর্ধে শেণিত, পিধতি নয়ন 

বিশাল॥ | 

নিগম সারিগম, গণ গণ, গণ, মবরব যগ্ত্র মণ্ডন 

(১) শ্রম জল- ঘর্ম। 
(২) মঞ্ু-মনোহর। (৩) ঝণাপল-ঢাঁকিল। 

সপে ী্পীশীশীিশীশীাশিিশিপিশীশপিশীীশ্
রিশপীটাটটি 



শশী শশা াটিশিকীীশীশীশক্ী 

প্রসাদ গ্রাসঙ্গ | ১৬৭ 

ভাল। তা ত! থেই, দ্রিমকি দ্রিমকি, ধা ধা ডশ্ফ 
বাদ্য রসাল ॥ 

প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যামা সুন্দরী! রক্ষ মম 
পরকাল । দীন হীন প্রতি, কুরঃক্পালেশ, বারয়* 
| কাল করাল ॥ ২০৫ ॥ 

সী 

রাগিণী ললিত--তাল তিওট। 

ও কার রমণী সমরে নাচিছে। 
ূ দিগম্থরী দিগন্বরোপরি শোভিছে ॥ ূ 
1. তন্থ নব ধারা-্ধর, রুধির-ধারা নিকর, কালীন্দির 
| জলে কিংগশুক ভাসিছে ॥ 
| বদন বিমল শশী, কত স্থৃধ! ক্ষরে হাসি, কাল- 
| রূপে তম রাশি রাশি নাশিছে। কহে কবি রাম 

প্রসাদে, কালীকা কমল পদে, মুক্তিপদ হেতু. যোগী 
হৃদে ভাবিছে ॥ ২০৬ ॥ 

 স্পীপিপিপািস্পিউশাপিপি 

রাগিণী ললিত--তাঁল তিওট। 

কুলবাল! উলঙ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ, তরুণ বয়েস। 
দন্ুজ দলনা, ললনা, সমরে শবে, বিগলিত কেশ ॥ 

| * বারয়_নিবারণ কর। 
! চা 



১৩ প্রসাদ প্রয়ঙ্গ। 

ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমরে বিবাদিনী, মদনো- 
ন্াদিনী বেশ। ভূত পিশীচ প্রশ়থ সঙ্গে, ডেরবগণ 

নাচত রঙ্গে, সঙ্গিনী বড় রঙ্লিনী, নগন! সমীন বেশ। 
গজ রথ রথী করত গ্রাস, স্থুরাস্তুর নর হদয় ত্রাস, 

জ্রত চলত ঢলত রসে গর গর, নরকর কটাদেশ। 

কহিছে প্রসাদ ভূবন পালিকে, করুণাং কুরু জননী 

কালিকে, ভব পারাবার তরাবার ভার; হরবধু হর 

ক্লেশ ॥ ২০৭ ॥ | 
কপ শী 

রাগিনী বেহাগ-_-তাঁল তিও্ট। 

গ্যামা বাম! গুণধামা কামাস্তৃক উরসী। 

বিহরে বায়! ম্মর হরে । 

স্থুরীকি অন্থরী, কি নাগী(১) কি পন্নগী (২) কি 

মানুধী ॥ 
নাসে মুকৃতা ফল রিলোর, (৩) পুর্ণচন্্র কোলে 

 চকোর, সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হাসি। 

একি করে ! করে করী ধরে রগে পশি, তম্ুক্ষীণা 

সুনবীণ' বস্ত্রহীনা ঘ্লোড়শী ॥ 

নীল কমল দল জিতাস্য, তড়িত জড়িত মধুর 

(১ নাগী-হস্তিনী। (২) পন্নগী-সপাঁ। 

(৩) বিলোর-_লন্বিত। 



প্রসাদ গুসঙ্গ । ১৩৯ 
পপ পা পি গণি পা ৯৫৯ তঈি পাখি এছ লা? ৯ ৯ ৩৯৫ ৯প্৫িস্িরস পাটি নি সিসি পাসিপাসি্পাসটিল % পা পি পাছি ৯ পি তাি্াসির্পাছি 5 

হান্ট, (লঞ্জিতা কুচকপি অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু 
শশী। কত ছলা কত কলা, (১) এ প্রবলা চিন্তে 
বাসি, রাম নব্য ভব্যা অব্যাহত গামিনী রূপসী ॥ 

** &*, দিতী ম্ৃতচদ, সমর প্রচণ্ড, সলিলে 
গ্রবেশি। এটা কেটা চিত্তে যেটা, হরে সেটা ছুঃখ 
রশি, মম সর্ব গর্ব খর্ব করে, একি সর্বনাশী ॥ 

কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমির পপর 

নাশ, হৃদয় কমলে সতত বাস, শ্যাম! দীর্ঘকেশী। 
ইহকালে পরকালে, জয়ী কালে, তুচ্ছবাসী, কথা 
নিতাস্ত, কৃতাস্ত শান্ত, শ্রীকাজ প্রবেশি ॥ ২০৮॥ 

শি 

রাগিণী ছায়নাট--তাল থখয়রা । 

, সমরে কেরে কাল কামিনী? 

কাম্স্বিনী, বিড়ম্বিনী, অপরাকুস্থমা পরাজিত 
বরণী, কে রণে রমণী । সুধাংশু-স্ূধা কি শ্রমজ বিন্দু 
শ্ীমুখ না একি শরদ ইন্দু, কমন বন্ধু, বন্ধি, সিন্ধু - 
তনয়, এ তিন নয়নী ॥ 

আমরি আমরি মন্দ মন্দ হাস, লোক প্রকাশ, 

তি নটি সি 

চটির রতি ডি 

নিরিহ সিসি 

ন্ 

»৮ পোপ পি শা শ্ শি - ৮৮টি শশা শিাাশীীিশাটীপী শি এছ 

(১ ) ছল, নি এন তা | 
| পপ পপ টাটা পিপিপি পপ 

| থ | 



১ পপি ীশ্পিাটিট শী তা 

টি 

১৪০ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
০:৮৮ ৩ পাম্পি স্পা ৯ সম ০৯০৯৪ ২৫৯০৯৫

৮৯৫৫৯ ৫৯৫৯৩ সিক্স পট? ৬৫ সর 

| 

; আশুতোষ বাঁসিনী। ফণী ফণাভরণ (১) জিনি, র 

গণি দত্ত কুন্দ শ্রেণী । ৃ 

কেশাগ্র ধরনীপরে বিরাজ, অপরূপ শব শ্রবণে | 

' সাজ । না করে লাছগ,কেমন কায, মম সমাজে তরুণী ॥ 

। . আমরি আমরি চওমুও মাল, কবে কপাল একি ৃ 

' বিশাল, ভাল ভাল কাল-দণ ধারিণী। ক্মীণ কটাপর, 

। নৃকর নিকর, আবৃত কত কিন্কিণী ॥ 

ৰ সর্বাঙ্গ শোতিত শোগিত বৃস্তেঃ (২ ) কিংশুক ৃ 

| ইবখতু বসস্তে। চরগোপান্তে, মনদ্রস্তে রাখ 

। কৃতাস্ত দলনী॥ 

আমরি আনরি সঙ্গিনী সকল, ভাবে ঢল ঢল, 

হাঁসে খল খল, টল টল ধরণী । ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকি- 

তেছে শিবা, শিব উরে শিবা আপনি ॥ 

1 প্রলয় কারিণী করে প্রমাদ, পরিহুর তূপ বৃথা | 

| বিবাদ। কহিছে প্রসাদ, দেহ না প্রবাদ, প্রসাদ: 

বিষাদ নাশিনী ॥ ২০৯॥ | | 
স্প্প্প্পস 

রাঁগিণী ঝিঝিট_তাল একতাল1। 

কে মোহিনী ভালে ভাল শশী, পরম রূপসী 

বিহরে সমরে বামা, বিগলিত কেশী। তঙ্গ তন্ন 
সি 

(১) ফণাভরণ--মণি। (২) বৃস্ত-চিন্ন। 

মিটি ডি 
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গ্রসাদ টন | ১৪১ 
পা উিপিস্পিসস্ািসিিছি বিলি পি তসিতিসিপাসিলী ৯৮ পালি লাঠি পাতি পি পাস 2৯ ৬ 

অমানিশ! দিগসথরী বাল! টা সব্যে বরাভয়, বাম 
করে মণ্ড অসি॥ 

মরি কিণ অপবূপ, নিরখ দন্ধুজ ভূপ, স্থুরী কি। 

অস্থুরীকি পন্নগী কি মানুষী। জয়ী হব বার বলে,সেই 
| প্রভু শব ছলে, পদে মহাকাল, কালবপ হেন বাদি ॥ 

নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে, ক্ষণে 

বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি । ক্ষণে ধরাঁতলে ছুটে, 
ক্ষণেকে আকাশে উঠে, গিলে রথ রথী গজ বাজী 

| রাশি রাশি ॥ 
ভনে রাম প্রসাদ সার, না জান মহিমা মার, 

“চৈতন্য রূপিনী নিত্য ব্রহ্ম মহিষী। যেই শ]াম সেই 
শ্যামা, অকার আকারে বামা, আকার করিয়া লোপ, 
অসি ভাৰ ধাশী ॥ ২১০ ॥ 

০ পা পিল ছি 9 নর 

উপাই 

বাগিণী ললিত-- তল রূপক । 

নলিনী নবীনা মনোষোহিনী। 
বিগলিত চিকুর ঘট!, গমনে বরটা, (১) ধিবসন| 

শবাসন! মদালসা। ষোড়শী ষোড়ণ কলা, কুশলা 
সরলা, ললাটে বালার্ক বিধু, শ্রুতি তলে ব্রম্ষা বিধু, 
ম্ু্। মধুর মুখী, মধুর লালস| ॥ 

রি ১) বরটা--রাজহং সী। 



১৪২ ৃ গসাদ গস । 

৯৫৯ পাটি পি বা পাচিাটিত ৯ ৪৯ ৯৫ তি ঈ পাস পি লি ৮৯ শাসিত ৯ পিঠ ৯ বিলাস ছি সিপস্িসির্লা সিল সাসির সর সপািস ৯ ৩৯৩ সত সর্প পি ৯৩১ পি পি 65 

সোম- মৌল (২) প্রি ও নাম, নিরি মঙ্গল 

ধাঁম, ভজে বুধ বৃহস্পতি, হীন কর্ম নাশ! | হরিণাঙ্সী 
হরিমধ্যা, হরিহর ব্রক্জারাধ্য|, হরি পরিবার সেই, যে 
তলে দিগ্বাসা ॥ ২১১ ॥ 

পেশা পা পপাসপাপাশপপাশাপাশিপিপতি 

আগমনী-__সঙ্গীত | ূ 

রাগিণী-_মালঙী। 

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার । 
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে। 

মুখ শশী দেখ আসি, দূরে যাবে ছুঃখ রাশি, ও চাদ 
মুখের হাসি, সুধা রাশি ক্ষরে ॥ 

শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলে! চুলে ধাঁয় রাণী, 
বসন না সম্বরে | গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আখি 
ঝরে, পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধরে। 

পুনঃ কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া» চুদ্বে 
অরুণ অধরে। বলে, জনক তোমার গিরি; পতি 

জনম ভিখারী, তোম! হেন স্ুকুমারী, দিলাম, 
দিগন্থরে ॥ 

শশী শাপলা পেশা পাপা 4 

7২ শা্াশাাটশীবীাশীোশা শি শীশিশীীশাটাি শাটার পীস্প্পীীীশীা্ীশীটিশীশী 

ূ (২) সোম-মৌলি-চন্ত্রশেখর । শিব। 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ১৪৩ 
সা সপিস্পানি্ ৯৩ সত ৬৪ ৯৯৪৬ 

যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন, হেসে হেসে 
এসে ধরে করে। কহে বংসরেক ছিলে ভূলে, এত 

প্রেম কোথ। খুলে, কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে 
সরে ॥ 

কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে, 
ভাসে মহা আনন্দ সাগরে । জননীর আগমনে, 
উল্লানিত জগজ্জনে, দিবানিশি নাহি জানে, আনন্দে 
পাশরে ॥ ২১২ ॥ 

(আসর 

শ্্ 

শী শাীশ্টীশশিিিঁ্শিটিি শী শ্শ শা শশা গপ্পো শ্পিশশি রাগিণী-_মালজী। 

ওগো রাণি! নগরে কোলাহল, উঠ চল চল, 
নন্দিনী নিকটে তোমার গো। চল, বরণ করিয়া, 
গৃহে আনি গিয়া, এসো না সঙ্গে আমার গো ॥ 

জয়া! কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি, কি 
দিলি শুভ সমাচার । তোমার অদেয় কি আছে 
এস দেখি কাছে প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো ॥ 

রাণী ভাসে প্রেম জলে, দ্রুতগতি চলে, থনিল 
কুণ্তল ভার। নিকটে দেখে যারে, স্ধাইছে, তারে, 
গৌরী কত দূরে আর গো।॥ 

যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, ভি বদন 
রানি উরি নিন রাাা 



স্পা পপ পাপী পদ শাীিস্পাপপিপাপাপীিপীশাপা পপ পিপি তত ৩৬ ৩৩৩ 

বা 

! 

| ১৪৪ রা শসঙ্গ । 
লি ৩ তি স্াসি উ ১ শসা পাতি ছি পিপাসা সি পাছি ৭৯৯ সি ৯ ৮৯ সা ৯৪ প্ 

ূ উমার। বলে মা এলে মা এলে, মা কি না ভূলে 

| ছিলে, মা বলে একি কথ মার গো । 

ৃ রথ হতে নামিয়| শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম কবি, 

| সাত্বনা করে বার বার। দাস কবি রঞ্জনে, সককণে 
ূ ভনে, এমন, শুভ দিন আর কার গো ॥ ২১৩ ॥ 

! 

| 
। 

| 

| 

সাপে 

রাগিণী পিলু বাহার--তাঁল জগ । 

গিরি! এবার আমার উমা এলে, আর উম! 
পাঠাব না। বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা । 
শুনব না ॥ | 

যদ্দি আসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা! কয়।, 
বার মায় ঝিয়ে করব ঝগড়!জামাই বলে মানব না।: 

দ্বিজ রামগরসাদ কয়, এ ছুঃখকি গ্রাণে সয়।' 
শিব শ্বশানে মশ।নে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না। 

|॥ ২১৪ 

পপাপ্স্পীপীপপপী পি 

বিজয়--সঙ্গীত । 

রাগিণী--ললিত। 

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তন্থ কাপিছে 
| আমার । কি শুনি দাকণ কথ|, দিবসে আ ধার॥ 

০ শোপিস 
শী ২ শশাণ ভা ৮ স্পা ৮ পাপী স্পা পাপ িস্পোপাপিপপ পাপা পাপী শি শশী শিশিশীী শত 2 

2০৭ নি 



বা এ গ্রাসঙ্ষ | ১৪৭ 

পপি পি পাটি ঠছি ছি 2৯ বাসি ৫৯৮৫ সিসির ১৮ সি তাস সিপি এাস্সিপসিপিস্পিতাি ছি পি ৯৪ ৮ পি. পািপীনদি তাস পি পা পা এসি 

বিছায়ে বাঘের ঠুশিছ দ্বারে বসে মহাকাল, 

' বেরোও গণেশ মাতা, ডাকে বার বার । তব দেহ 

হে পাষাণ, এদেহে পাষাণ প্রাণ, এই হেতু এতক্ষণ 
না হলো বিদার ॥ 

তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া ন! বুঝে মন, হায় হায় 
। একি বিডম্বন! বিধাতার | প্রসাদের এই বাণ, হিম- 
গিরি রাজ রাণী, প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা 
শ্রধার ॥ ২১৫ ॥ 

ক পপািপাসপিপীপদিশাকি 

ষটচক্র বর্ণন। 

প্রমাদী শ্বর-_তাল একতালা | 
আমার মনে বাসন! জননি। 

ভাবি ত্রহ্মরন্ধে, সহস্রারে, হল, ক্ষণ ব্রহ্মরূপিনী॥ 
মূলে পৃথথী ব, স, অন্তে,চারি পঞ্রে মায়া ডাকিনী। 

' সাদ্ধ ব্রিবল্য়াক।রে, শিবে ঘেরে কুগুলিনী॥ 
স্গাধিষ্টানে, ব, ল, অস্তে, ষডদলোপর, বাসিনী। 

ত্রিবেণী বরুণ পিষুঃ, শিব ভৈরবী ডাকিনী ॥ 
ভ্রিকোণ মণিপুরে, বহ্ছি বীজ ধারিণী। ড,ফ, 

। আস্তে দিগ দলে, শিব ভৈরবী লাকিনী ॥ 
অনাহতে ষট কোণে, দ্বিড়দল বাসিনী। ক, 

ঠ, অস্ত কাহার বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী॥ 
কি শশা ২ শীল শী --শািশিশীটি পাপী শীশীশী 2১ শি শী ০ স্ ৯ ৯. 



রা 

১৪৬ প্রসাদ প্রসঙ্গ | 

.. বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ, ষোড়শ দল পদ্মিনী । নাগো- 

: পরি বিষণ আসন, শিবশঙ্করী সাকিনী ॥ 

| ভ্রমধ্যে দ্বিদলে মন, শিব লিঙ্গ চক্র যোনি। 

চক্র বীজে স্ুধাক্ষরে, হ, ক্ষ, বর্ণে হাকিনী ॥ ২১৬ ॥ 

ষট চক্র ভেদ । 

রাঁগিণী বিভান--তাল একতালা । 

তারা আছ গো অন্তরে, মা আছ গো অস্তুরে। 

কুল কুগুলিনী ব্রহ্ষময়ী মা ॥ 
এক স্থান মূলাধারে, আর স্থান সহত্রারে, আর 

স্থান চিন্তামণি পুরে। শিব শক্তি সব্যে (১) বামে; 

জান্বী যমুনা নামে, সরম্বতী মধো শে।ভা করে ॥ 

তুজঙ্গরূপ। লোহিতা, স্বয়ভূতে স্বনিদ্রিতা, এই 

ধ্যান কবে ধন্ত নরে। মৃলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর . 
নাভিস্থান, অনাহতে বিশুদ্ধাখ্য বরে ॥ 

বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, ব, ল, ত, ক. ক, ঠ, 

ষোল শর কণ্ঠায় বিহরে । হ, ক্ষ, আশ্রয় ভূর 
নিতান্ত কহিল! গুক, চিন্তা এই শরীর ভিতরে ॥ 

(১) সবে দক্ষিণে । 
শশী ০১০০০ লিলি 

$ ! | ৃ 

ব্রহ্মা অ:দি পাচ বাক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি, 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ১৪৭ 

ক্রমে বাম পদ্মের উপরে । গজেন্দ্র মকর আর, মেষ- 
বর কুষ্ণসার, আরোহণ দ্বিতীয় কুরে ॥ 

| অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার-বোধ, 
 গুষ্জে (১) মন্ত মধুরত (২) স্বরে | ধর[জল বহ্হি বাত, 
নয় হয় অচিরাতৎ্, যং রং লং বং হং হোং গ্রে ॥ 

ফিরে.কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্ধার হয় স্থষ্টি, চরণ 
বুগলে স্ধাক্ষরে। তুমিনাদ তুমি বিন্দু, সুধাধার 

যেন ইন্দু, এক আত্মা ভেদ কেব! করে ॥ 
উপাসনা ভেদ ভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ, 

মহাকালী কাল পদ ভরে। নিজ্রা ভাজে যার &।ই, 
৷ তাঞধ আর নিদ্রা নাই, থাকে জীব, শিব কর তারে ॥ 
| মুক্তি কন্ঠা তারে ভজে, সেকি আর বিষয়ে 
মজে, পুনরপি আসিয়া সংসারে । আজ্ঞ! চক্র করি 

| ভেদ, ঘুচ1ও ভক্তের থেদ, হংসী রূপে মিল হংস বরে। 

চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ দ্বিদল আর, দশ শত 

দল শিবোপরে । শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনি প্রদাদের 
কথা, যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে ॥ ২১৭ ॥ 

| (২) মধুত্রত-_ত্রমর। 
০ 

রঃ পা শশা্িাসশশ শী্াশীশাশিশাশাস্প্পী টািপাসপস্পপী তিশা 

পপ ীশাশশশা পীশ্পি্ীট শী শািোিাটা 

_াশিশীস্ীীিপাস্পীিীপাপপপীপীপাপপাপাশশি নী াশাশীশাস্পািশিশী সী শশীশিপপপ পাশাপাশি পিপিপি তা 

স্পেস পিপিপি 



১৪৮ প্রসাদ গুসক্গ | 
৬. ৯সিপস্পিনাসিিত উিউটি পাটি পািপাস্পিশিসিপাি এসি সিসির ৯ ৯৯ ৯ পা সি ৭ পিন 

. শঁরন্তী | 

দিতে উমারে। উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি 
করে স্তন্ত পান, নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥ 

অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী, বলে 
উমা ধরে দে উহারে। কাদিয়ে ফুলালে জাখি, মলিন 
ও মুখ দেখি, মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ॥ 

আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কব অঙ্গুলী, যে 

। চায় না জানি কোথারে। আমি কঠ্লাম তায় চাদ 

' কিরে ধরা যায়, ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥ 

উঠে বসে গিরিবর, করি বু সমাদর, গৌরীে 
লইয়! কোলে করে। সানন্দে কহিছে হাসি, ধর ম 

এই লও শশী, মুকুব লইয়া দিল করে ॥ 

মুকুরে হেরিয়! মুখ, উপজিল মহান, বিনিন্দিৎ 

কোটি শশধরে। * * +%॥ 

রাম প্রসাদে কয়, কত পুণ্য পু্জ চয়, জগত 

' জননী যার ঘরে । কহিতে কহিতে কথা, স্থুনিদ্রিত 

| জগন্মাতা, শোয়াইল পালক্গ উপবে ॥ ২১৮ ॥ 

ূ গিরিবর! আর আমি পারিনে হে, গ্রবোধ 

ৃ 

ৰ 
| 

! 

জি স্পট শত শী ০ আপ পিক টি লতি ৮ শিস পীেশিশীপাসপ শি পাপপীপলি পপির শিপ ডি ৫ শি ২ 



০৯০ 

গুসাদ প্রসঙ্গ | ১৪৯ 
পি শি শাসিত ভি উপাসসিপাসসিসপি সি সং. সিল এ চিত সি লাস্পিপিট পা পসিশিসতোসসি পাটি লসর লাস সসপত৫ ৯ পাস্তা লেস পা তি ৬ পতি 

| শব সাধনা । 

জগদস্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো, 

জগদস্বার কোটাল 1! জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন 

করতালি, বব বম্ বাঁজাইয়া গাল ॥ | 

| ভক্তে ভয় দেখাবারে, চতুষ্পথ শূন্যাগারে, ভ্রমে ৰ 

ূ 

ৃ 

৮ 

ভূত ভৈরব বেতাল । অর্দচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ 

ত্রিশূল করে, আপাদলগ্বিত জট! জাল ॥ 

শমন সমান দর্প, 'প্রথমেতে জলে সর্প, পরে ব্যান 

।ভলুক বিশাল। ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে 

তিষ্টিতে নারে, সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল ॥ ৷ 

ূ 
| 
! 

| 

যেজন সাধক বটে, তার কি আপদ ঘটে, তুষ্ট ভয়ে 

বলে ভাল ভাল । মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, করাল বদনী 

। জোর, তুই জয়ী ইহ পরকাল॥ 

কবি রাম প্রসাদ দাসে, আনন্দ সাগরে ভাসে, | 

| সাধকের কি আছে জঞ্জাল। বিভীষিকা সেকি র 
1 

। মানে, বসে থাকে বীরাসনে, কালীর চরণ করে 

ূ ঢাল॥ ২১৯ ॥ 
। 

| 



১৫০ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
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শিব সঙ্গীত । 

হুর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া। শিক্গ' 
করিছে তত ভম ভম্, ভে ভে? ভে ববম্ ববম্, বব 
বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া ॥ 

মগন হইয়! প্রমথ নাথ, ঘটক ডমরু লইয়। ভাত, 
কোটি ফোরটি কোটি দানব সাথ, শ্বশানে ফিবিছে 
গাইয়া। কটাতটে কিবা বাঘের ছাল, গলায় দোলিছে 
হাড়ের মাল, নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল, গর্জে গবব 

মানিয়া। 

শশধর কল! ভালে শোভে, নয়ন চকোর অমিয় 
লোডে, স্থির গত অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে 

পাইব ভাবিয়া ॥ 
আদ টাদ কিবা করে চিকি মিকি, নয়নে অনল 

ধিকি ধিকি ধিকি, প্রজ্জলিত হয় থাকি থাকি থাৰি 
দেখে রিপু যায় ভাগিয়া ॥ 

বিভূতি ভূষণ মোহন বেশ, তরুণ অরুণ অধর 
দেশ, শব আভরণ গলায় শেষ (১) দেসের দেব 
যো।য়া। বুষভ চলিছে খিমিকি খিমিকি, বাজায়ে 
ডমরু ডিমিকি ডিমিকি, ধরত ত'ল দ্রিম্কি, দ্রিম্কি। 
হরি গুণে হর নাচিয়া ॥ 

৭ পপ কি পাশ 

(১) শেষ-_অনস্ত, বাস্থকী। 

চি ৯৭ দশপশপীপপস্পপীকপপসপপী সপ সীল 

স্পা পিসপাপশাশাি শা শর পাপপ্পশাশিপিপীপাপশ শা াটাশীাী পাপ আপা টিশিপস্হ পাশাপাশি ািিসপীপিপাশাপাপাসপপ্পেসপপ পাপ পশসপপা পাপা 
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বদন নদ টল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে [টল 
টল, লহুরি উঠিছে কল কল কল, জট! জুট যা 
থকিয়া। প্রসাদ কহিছে এভব ঘোর, শিয়রে শমন 
কবিছে জোর, কাটিতে নারিন্ করম ডোর, নিজ 
গুণে লহ তারিয়! ॥ ২২০ ॥ 

অন্য বিষয়ক --সঙ্গীত। 

ৃ ওহে নৃতন নেয়ে । 
| ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে । 
1" হকুল রইল দূর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর, 
কেমন কেমন করহে দেয়া, মাঝ যমুনায় তাসে খেয়া, 

| গুন ওহে গুণনিধি, নট হক ছান! দি, 
, কিন্তু মনে করি এই খেদ। 

কাগারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী, 
ৰ মিছা তবে হইবে হে বেদ ॥ 

যমুন! গভীর! ভাঙ্গ! তরী, অবলা! বালা রুশোদরী, 
প্রাণ রক্ষার তুমি মাত্র মূল। 

অবসান হলে! বেলা, একি পাতিয়াঁছ থেলা', 

ঝটিৎ পারে চল প্রাণ নিতান্ত আকুল ॥ 
ূ কহিছে প্রসাদ দাস, রস রাজ কিবা হাস, 

কুলবধুর মনে বড় ভয়। 



$+ ৮২ 
] 

| 
ৰ 

ূ 

ূ 
| 

শপিশিজ + 
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এক অঙ্গ আধা আধা, তোমারি অধীন! রাধা, 

তাহে এত বাদ সাধা উচিত কি হয় ॥ ২২১। 
পিপিপি 

গুনৌক বাওহে ত্বরাকরি, নৃতন কাণ্ডারী, 

রঙ্গে ব্রক্গ বধুর সঙ্গে ॥ 

আতব লাঘব হেতু, তরুণী ভরা তরণী। 

চালন কর মনের রঙ্গে। 

আপন করছে পণ, চাওহে যৌবন ধন, 

হাস ভাষ প্রেম তরঙ্গে ॥ 

আগে চরাইতে ধেন্ু, বাজায়ে মোহন বেণু, 
বেড়াইতে রাখালের সঙ্গে । 

এখন হয়েছ নেয়ে, কোন্ বা বিষয় পেকে, 

ধেয়ে হাত দিতে এস অঙ্গে ॥ 

ভণে দাস বাম প্রসাদ, হায় একি পরমাদ, 

কাজ কিহে কথার প্রসঙ্গে । 

সময় উচিত কও, কোন্ রূপে পার হও, 

দোধ আছে পাছে মন তাঙ্গে ॥২২২॥ 

(সস 



শা পেশি পীগাতীতি ১ তি পেত সি শি পাশি শীশিশি শত ১৭ 

বৃত্যুর প্রান্কালের সঙ্গীত চতুষ্টয়। 

রাগিণী মূলতানী--তাল একতালা । 

কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে, এতচ্ছু তৰণী 
'ত্বরা কি চল বেয়ে। ভবের ভাবনা কিবা, মনকে 

কর নেয়ে॥ 
৷ দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠ দেশে অনুকুল, কাল 
রবে চেয়ে। শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী 
অনিমাদি, প্রসাদ" বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধেয়ে 

॥ ২২৩॥ 
হারা 

প্রসাদী হৃর--তাল একতালা । 

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে। 
এই বাঁদানুবাদ করে সকলে ॥ 

কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে 
যাবি; কেহ বলে সালোক্য 1১) পাবি, কেহ বলে 
সাবুজ্য (২) মেলে ॥ 

(১ সালোক/-সহলোক, ঈশ্বর সহ এক লোকে 
বধাস। 

(২ সাধুজ্য--সহযোগ, ঈশ্বরে যুজ হইয়! সংস্থিতি। 

44 চা) 1 

প্রসাদ গ্রসঙ্গ । ১৫৩ 

ূ 
] 

। তারই পপ সপ পপ সপ সপ পপ পপ পাপী ৯ সপ সপ ৮০, 



১৫৪ প্রসাদ প্রলঙল | 

বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাঁশকে 
মরণ রলে। ওরে শুন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য. মান্য 
করে সব খোয়ালে ॥ 

এক ঘরেতে বার করিছে, পঞ্চ জনে মিলেন্ছুলে। 
সে যে সময় হইলে আপন। আপনি, যেযার স্থানে 
যাবে চলে ॥ 

প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তাই হবি রে নিদান 
কালে । যেমন জলের বিশ্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে 

মিশায় জলে ॥ ২২৪॥ 

নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা 

রবে গো। তার নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গে ॥ 

এসে ছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি 

ঘাটে; ওম খ্র্থর্ধ্য রসিল পাটে, নায়ে লবে গো ॥ 
স্পা পি পাশপাশি পা পসসীপা 

* মৃত্তা ও পরকাল সম্বন্ধে ই অপেক্ষা 7" 

কথা, কে কি বলিয়াছে বা বণিতে পারে ? ঘট 

সাকার দেহ, আকাশ নিরাকার আত্মা। এগ 

ঘাটের নাশই মৃত্যু । “যা ছিলি ভাই তাই হবি 

যেরূপ আত্ম। সেক্ষপই খাকিবে। “জলের বি 
চর 

রাঁগ্িণী মুলতানী-_তাঁল একতালা। 

ূ 



পপ পিশিপিসস্প পপি টিশাশি শি 

প্রসাদ প্রসঙ্গ ) ১৫৫ 
াস্পিসসিরাসিপাসি সপ পি পাঠ ৯ পা রিতা 

দশের ভর| ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়; 
ওম! তার ঠাই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গে! ॥ 

প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে 

চেয়ে; আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে ভবার্ণবে 

গো ॥ ২২৫ ॥ 

৯ /২চাসপাস্টিসিপস্টিপাসিসিপাসপসিসি 

তারা । তোমার আর কি মনে আছে। 

ওম!, এখন যেমন রাখলে সুখে, তেম্সি স্থথ কি 

পাছে ॥ 

শিব যদ্দি হয় সত্যবাদী,তবে কি তোমায় সাধি; 
মাগো, ওম!, ফাকির উপরে ফাকি, ভান চক্ষু নাচে॥ 
আর যদ্দি থাকিত ঠাই, তোমারে সাধিতাম নাই ; 

মাগে৷ ওমা দিয়ে আশা, কাটলে পাশা, তুলে দিয়ে 
গাছে ॥ ৰ 

প্রসাদ বলে মন পড়, দক্ষিণায় জোর বড়; মাগো 
ওম! আমার দফা হলো রফা, দক্ষিণ। হয়েছে ॥২২৬| 

্ 

স্পা শিশাস্পীস্পাীশাশিটি শা সপে 

জলে উদয় জল হয়ে সে মিশায় জলে” ঈশ্বর জাত 
আত্মা ঈশ্বরেতে্ট মিশিবে। : 

(দ. 



১৫৬ প্রসাদ গ্রাসঙ্গ ৷ 
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 প্রসাদী স্বর্--তাঁল একতাল।। 

যাও গো জননি, জানি তোরে । 

তারে দাও দ্বিগুণ সাজা মা, যে তৌর খোসামদি 

করে॥ 
ম। মা বলে পাছু পাছু, যে জন স্ততি ভক্তি করে। ; 

ছু'খে শোকে দগ্ধে তারে দাখিল করিস যমেব ঘরে। 

অল্পে কারে পাওয়1 যায়, ক্ষীণ আলে বারি ধায়, 

যেজন হয় শক্ত, তার ত্রিকাল মুক্ত, জোর জবরে। 

চোকে আহ্গুল ন! দিলে পর, দেখবি ন| ম 

বিচার করে ॥ 

ওমা হরের আরাধ্য পদ, তয়ে দিলি মহিষাস্থুরে। 

যে দু-কথ! শোনাতে পারে, যেজন হেতের ধরে ॥ 

তার হয়ে আশ্রিত সদা থাকিস ম! পরাগের ভরে। 

রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে, কপাকণা জোরে । 

সাধরে শ্বামার পদ এ নব ইন্রিক্ন হরে ॥ ২২৭॥ 

০০ 

মায়ের গোষ্ঠে গমন | 

ভজন । 

আন্তাকুর ভ্রিনয়নে | 

যাব হে একাম্র বনে॥ 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ১৫৭ 
এষ্ধর্ণ রচিত অাস্পিরিসিসিত সত সপসসিরস্মিত সস্তা সি লন পাতাটি আসচিপািতা সি সপ স্তিি ী 

কাশী হইতে হইল কশীনাথের আদেশ । 
একাম কাননে মাত করিল প্রবেশ ॥ 

চরাইতে ধেন্থু বেণু দান দিল ভব। 
অধরে সংযোগ করি উদ্ঘমুখে রব॥ 
সুবভির পরিবার সহত্েক ধেনু। 

পাতাল হইতে উঠে শুনে মার বেণু॥ ২২৮ ॥ 

হরগৌরীর সাক্ষাত। 

উপনীত মন্দাকিনী তীরে। 
নিরথি সুন্দরী মুখ, মরমে পরম সখ, 

লোচন তিতিল প্রেম নীরে ॥ 
নদ! একি রূপ মাধুরী, আহা মরি আহা মরি, 

গঠিল যে নে কেমন বিধি। 
চঞ্চল মন মীন, হদি সরোবর ত্যজি, 

প্রবেশিল লাবণ্য জলধি ॥ 
আহ! আহ। মরি মরি, কিবা রূপ মাধুরী, 

হাসি হাসি মুধারাশি ক্ষরে। 
অপাঙগ লোচনে মোহিনী, কি গুণে টচৈতন্ঠ 

নিগুড় হরে | ২২৯ |. 



টিটি ১১১০ 

১৫৮ প্রসাদ শ্রুসঙ্গ । 

শি এছ রিতাতি তাপস পিসি তাস ৫ পিপি 

রাঁমপ্রসাদী স্থর--তাল একতা'লা । 

অন্নপূর্ণার ঘণ্য কাশী । 
শিব ধন্য কাশী ধন্য, 

। ধন্ঠ ধন্য গো আনন্দময়ী 

ভাগীরবী বিরাজিত হয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতিগ ৷ 

উদ্ভর বাচিনী গঙ্গা জল চলেছে দিবানিশি ॥ 

শিবের ত্রিশুলে কাশী, 
বেষ্টিত বরণ! আসি । 

তন্মধ্যে মরিলে ভীব শিবের শরীরে মিশি ॥ 

কি মহিম! অন্নপূর্ণার, 
কেউ থাকে ন। উপবাসী। 

ওমা রামপ্রসাদদ অভুক্ত তোমার, চরণ ধুলার 

ৰ অভিলাষী ॥ ২৩০ ॥ 

পে পিসিপিসিাস্টিতাস্টিািপাসিতীস্টিাসিপাসি বাসি পস্টিরিিপাসি তত 

ভজন | 

এমন রূপ যে একবার ভাবে। 

ভাবিলে সাধুজ্য পাবে ॥ 
চিডি1558845-64 

অন্ধ চন্্রাকুতি ভূবনমোহিনী বারাণশী দশন 

করিয়া. রামপ্রসাদ এই গবনটা রচন| করেন । ফিনি 

বারাণলী দর্শন করিয়াছেন, তিনিই এই সৌন্দর্য্য 

| অনুভব করিতে পারিবেন । -. 

উনি 

ঙঃ 
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একা কাননে জগত জননী ফিরে। 
ঘন ঘন হই হই রব করে সঞ্জগিনীরে ॥ 
সব নিন্দি গজপতি গমন ধীরে ধীরে । 

নীলাম্বরাঞ্চল, পবনে চঞ্চল, আকুল কুস্তল ব্যাপিল 
শিরে। 

মহাচিত্ত অরুত্ব, কোপে বিধুস্তদ, গরাসে যেমন 
পূর্ণশশীরে ॥ 

বিবুধ বধূঃ; যোগায় মধূ, তন্থু স্ুশীতল্ ধীর সমীরে। 
ঘন ঝবে শ্রম জল, গলিত কজ্জল, 
যেমন কাল সাপিনী ধায় নাভি বিবরে ॥২৩১॥ 

পপ 

কেরে কুগ্জর গামনী, তন্থ সৌদামিনী, 
প্রথম বয়স র/ঙগনী। 

যৌবন সম্পদ, ভাবে গদ গদ, 
সমান সঙ্গে সঙ্গিণী ॥ 

কেরে নির্মল বর্ণ ভা, ভূজগ মণি ভূষণ শোভা হরে, 
ৃ ভূষগে কিব। কাষ। 

পূর্ণচন্ত্র কোলে, খদ্যোত যেমন জলে, 

নাহি বাসে লাজ ॥ 
ভণে রামগ্রসাদ কবি, নিরখি লুন্দগী ছবি, 

মোহিত দেব মহেশ । 
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ভূলে কাম রিপু, জর জ্বর বপু, 
সে রূপের কি কব বিশেষ ॥ ২৩২ ॥ 

পি 

গৌরীর গৃহে গমন । 
কোন জন বুঝে মায়! বিশ্ব বিশ্বমোহিনীর | 
জগদস্বা মন্দিরে চলিলেন কর ধরি জননীর ॥ 
নিরথি জননী মুখ মৃদু মৃদু হাসে। 
ধরণীধরেন্জ্র রাণী প্রেমানন্দে ভাসে ॥ 
তুঁরীয়া * চৈতন্যরূপা বেদের অতীত! । 
মা বিদ্যা অবিদ্যা রাণী ভাবে সে ছৃহিতা ॥ 
অঙ্গণে বৈঠল রাণী ত্রক্ষময়ী কোলে । 
আনন্দে আনন্দময়ী হাসি হাসি দোলে ॥ ২৩৩| 

শপ 

করুণাময়ীর গাল বাদ্য ঘন। 

গাল বাদ্য ঘন, সজল লোচন, 
প্রণাম বেমন বিধি । 

অদ্ধচন্ত্রাকৃতি, প্রসীদ শঙ্কর, দেব দিগম্বর, 
কপাময় গুণনিধি ॥ ২৩৪ ॥ 

সি 

পাপ 

* তুরীয়া-_অব্যক্ত বা নিগুণ পরক্রক্ম । 
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প্রসাদী স্ুর--একতালা । 

কাজ হারালেম কালের বশে। 
মন মজিল রতি-রঙ্গ-রসে ॥ 

যখন ধন উপার্জন, করেছিলাম দেশ বিদেশে। 
তখন ভাই বন্ধু দাব। স্রুত, | 
সবাই ছিল আমার বশে ॥ 

এখন ধন উপার্জন না হইল দশার শেষে। 
সেই ভাই বন্ধু দারা সত, 
নির্ধন বলে সবাই রোষে ॥ 

যমদূত আসি, শিয়বেতে বমি, 
ধরবে যখন অগ্রকেশে । 

তখন সাজায়ে মাচা, কলসী কাচা, 
বিদায় দিবে দর্গিবেশে। 

হরি হরি বলি, শ্মশানেতে ফেলি, 
যে যার যাবে আপন বাসে । 
রামপ্রপাদ মলো!, কানন! গেল, 
নন খাবে অনায়াসে ॥ ২৩৫ ॥ 

জপ পপি 

পয়ার। 

গিরিশ গৃহিণী গৌরী গোপবধু বেশ। 
কবিত কাঞ্চন কান্তি গ্রথম বয়েস ॥ 



১৬২ প্রসাদ প্রসঙ্গ । ূ 

বিচিত্র বসন মণি কাঞ্চন ভূষণ । 
ত্রিভুবন দীপ্তি করে অঙ্গের কিরণ॥ ূ 
স্বয়সভূ যুগল হর সুরনদী * কূলে। 
স্বয়ভভু পুজেন নিত্য করপদা ফুলে ॥ 
নাভি পদ্মা ভেদি ভ্রমে বেণী ভ্রমে ক্রমে । 
লোমাবলী ছলে চলে করি কুস্ত ভ্রমে ॥ 
ঈশ্বর মোহন ইযু+ নয়ন তরল। 
বিধি কি কজ্জল ছলে মাখিল গরল ॥ 
নিখিল ব্রন্ধ'ও ভাঞ্চোদরীর কি কাণ্ড । 
ফেরে করে লয়ে ড'াদ ডোর, হুপ্ধ ভাগ ॥ 
ভালেতে তিলক শোভে সুচারু বয়ান। 

ভণে রামপ্রনাদ দাস মার এই এক ধ্যান ॥২৩৬ 

| 

(উপ সত 

'ভগবতীর রাসলীলা । 

ূ 

জগদশ্ব। কুপ্তবনে মোহিনী গোঁপিনী। 
ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী ॥ 
শ্রষবারি বিন্দু বিন্দু ঝরে মুখ-্টাদে। 
সশঙ্ক শশাঙ্ক কেশ রাহুত্রমে কাদে ॥ 

সিন্দুর অরুণ আভা বিষম মানলী। 
উভয় গ্রহণে মেঘ হণে মেঘ পূর্ণিমার নিশি ॥ নিশি ॥ 

শশী পাশাপাশি | 

* সুরনদী__গলার হার । ? __গলার হার । + ইযু_বাণ। | রি 
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বিনতা নন্দন চ্চ, সুনাপিকা ভান । 

ভুরু ভূঞ্ঙ্গম শ্রুতি বিববে পয়াণ ॥ 
ওরূপ লাবণ্য জলনিধি স্থির জলে । 

' নয়ন শফরী মীন খেলে কুতৃহলে ॥ 
কনক মুকুরে কি মাণিক্য রাগ প্রভা । 

তার মাঝে মুক্তাবলী ওষ্ঠ দন্ত শোভা ॥ 
শ্রীগণ্ডে কুগুল গ্রতিবিদ্ব শ্রীবাদন । 
চারু চক্র রথে চড়ি এমেছে মদন ॥ 

নাসাগ্রে তিলক চারু ধরে অচলজ!। 
মীন নিকেতনে কি উড়িছে মীন ধ্বজ! ॥ 
করিবর, ভূজঙ্গ, মুণাল, হেমলতা। 
কোন তুচ্ছ কমশীয় বাহুর তুল্যতা ॥ 
ভুজদণ্ড উপমা এক মাত্র স্থান। 
স্ব তরুবর শাখা এই সে প্রমাণ ॥ 
হরি গঙ্গা গ্রনাহ যমুনা লোম শ্রেণী । 

নাভিকৃণ্ডে গুপ্তা সরস্বতী অন্ুমানি ॥ 

মহাতীর্ঘ বেণী তীরে স্বয়স্তু যুগল। 
স্নান কর, মন রে! অনন্ত জন্মে ফল ॥ 
উত্তরবাহিনী গঙ্গ! মুক্তাহার বটে। 
ল্থচারু ভ্রিবলী বিরাজিত তার তটে ॥ 
কবি করে বিবেচন1 যে ঘটে যেজ্ঞান। 
মণিকর্ণিকার ঘাটে স্থচাক সোপান ॥ 

পিপি শিপপিপিপসপপ পাপী সপসাা্পস 
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রসময় বিধাতার কিবা কব কাণ্ড । 
রূপ সিন্ধু মন্থিবার মধ্য দেশ দণ্ড ॥ 

কার্ধীদাম রজ্জু তায় বুঝহ প্রবীণ । 
ঘর্ষণে ঘর্ষণে কটি ক্ষীণতর ক্ষীণ ॥ 
মধাদেশ ক্ষীণ যদি সন্দেহ কি তার। 
সহজে জঘনে ধবে গুরুতর ভার ॥ 
ভব স্থানে মনোভব পরাভব হয়ে। 
তৃণবাণ দ্বিগুণ এসেছে বৃঝি লয়ে॥ 
জজ্বা তৃণ, পদ্াঙ্থুলি নখ ফলি শবে। 
রতিকাস্ত নিতান্ত জিতিবে বুঝি হয়ে ॥ ২৩৭। 

ধুয়া । 
জগদন্বারে যব পুবে বেণু, যব পুরে বেণু, 
ধায় বৎস ধেনু, উঠে প্দ রেখু। 
রেণু ঢাকে ভানু, ভাবে ভোর তগ্গ ॥ 

গতি মন্ত মাতঙ্গ, দোলায়ত অঙ্গ । 

ূ কি পরম তরঙ্গ, সো মাকি* রঙ্গ, নেহারে পতঙ্গ 

। হত কোকিল মান, পুমাধুরী তান, স্বরে হরে জ্ঞান |. 

যোগী তাঙ্গে ধ্যান, ঝুরে মন গ্রাণ। 

এ শশী শী শী পিস পাশাপাশি পপ পা াসসস্পী সাপে পাশা 

পিস শশা ০০ শী শত শপ পপি 

্ *সোমাইকি রঙ্গ হিন্দি ভাষা । 
44:৮5 ৯-০০4০2০4-4০2০০222৯৮লীলিলিিিলি নান 
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ক্ষণে মন্দ ভাষে, ক্ষণে মন্দ হাসে, চপল' প্রকাশে । 

রামপ্রপাদ দাসে ,প্রমানন্দ্ে ভাষে॥ ২৩৮ ॥ 

০০ 

রামপ্রসাদী স্বর_-একতালা । 

তাহার জমি আমার দে, 
ইথে কি আর আপদ আছে। 

যে দেবের দেব সুকুষাঁণ হয়ে, মহামন্ত্র বীজ বুনেছে ॥ 
ধৈর্য্য খোটা ধর্ম বেড়া, এদেহের চৌদি:ক ঘেবেছে। 
এখন কাল চোরে কি কর্তে পারে, মহাকাল রক্ষক 
রয়েছে ॥ দেখে শুনে ছটা বলদ, ঘর হতে বাহির 
হয়েছে। কালী নাম অস্ত্রের ধ'রে, পাপ তৃণ সব 
কেটে গেছে॥ প্রেমবারি স্থুবুষ্টি তায়অহনিশি বষি- 
তেছে। ' কালী কল্পতরুবরে রে ভাই, চতুর্কর্গ ফল 
ধরেছে ॥ ২৩৯ ॥ 

জয়া বলে আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম, 
জগদম্বা চল পু্প কাননে । 
চল চপ পুণ্প বনে জয়া দাসী যাবে সনে ॥ 
জগদদ্বেবিলম্েও চলিত চিত্ত পদ চলন। | 

লোহিত চরণতলারুণ পরাভব, 

নখরুচি হিমকর সম্পদ দলন] ॥ 
1 

পপ 



»._ শল্ াশাীশীশিপীশিশীটি শীট শী 

১৬৬ প্রসাদ প্রসঙ্গ | 
৯০৯৮ ৬৬২৮৯৮৯৪৯৯৫ ঈ লাসরসপিসপিসিএসা সি সিএপািপস্পিসস্পসিস্পিসিপাসানপিসিপািপাসি সপ উিতসি ঠাস পপি সি সা ৯৫৯ 

নীলাঞ্চল নিচোল বিলোল পবনে ঘন, 
স্থমধুর নুপুর কিঙ্গিনী কলন!। 
সকল সময়ে মম হৃদয় সরোরুহে 

বিহরসি, হর শিরসি ললনা ॥ 

করপতরু তলে, শ্রীরাজকিশে।রে ভাবে, 
বাঞ্চ। ফল ফলন! । 

ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞগ্জন কাতর, 
দীন দয়াময়ী সম্তৃত ছল ছলন! ॥ ২৯০ ॥ 

রাগিনী জঙ্গলী--একতালা । 

নটবর বেশে বুন্দাবনে কালী হলে রাসপিহাপী। 
পৃক্ প্রণব, নানা লীলা! তব, 

কে বুঝে এ কথ! বিষম ভারি ॥ 
নিক্ধ তনু আধা, গুণবত্তী রাধা, 

আপন পুরুষ আপনি নারী । 
ছিল বিবসন কটা, এবে পীত ধটি, 

এলো চুল চূড়া বংশীধারী ॥ 

আগেতে কুটিল, নয়ন অপাঙ্গে, 

মোহিত করেছ ত্রিপুবারি | 

এবে নিজে কালো, তন্থু রেখা ভালো, 

ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি ॥ 
১০২১০০০০০০০০০০০০৯০১০০০০০০০০০৯৪ লি 



দর্শন করেন।. কেবল কৃষ্কমর্তি দর্শন করেন নাই। 
এজন্ত ভগবতী কৃষ্ণরূপে রামপ্রসাদকে দর্শন দিয়! 
ছিলেন, এই প্রবাদ প্রচলিত আছে। 

গ্রসাদ প্রসঙ্গ । ৯৬৭ 
৭ ২ পলিসি সিতাসপ সিপাি পিলার পিসির লরি পাসমিসিসসমিিত সিসি ০৯ ০৯/৯ পিসি পিসির আছি এটিও উপ তাসিিস পা 

ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস, 
এবে মৃছ হাস, ভুলে ব্রজকুমারী । 

পুর্বে শোধিত সাগরে, নেচেছিলে শ্যামা, 
এবে প্রিয় তব যখুনা বারি ॥ 

৷ গ্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, 
বুঝেছি জননি মনে বিচারি ॥ 

মহাকাল কালী, শ্যামা শ্যাম তনু, 
একই সকল, বুঝিতে নারি* ॥ ২৪১ ॥ 

(উস 

ভজন । 

জয়া বলে এ বদনে দিলে চাদের তুলনা। 
ছি ছি ও কথ! তুলনা ॥ 
ছি ছিযার পায়ে চাদ উদয় হয়। 
তার মুখে কি তুলনা সয়॥ 
শ্রীমুখ মণ্ডল হেরি বিদগ্ধ বিধি। 
নির্জনে বসিয়৷ নির্িল কলানিধি ॥ 

*.কাশীতে যাইয়া রামপ্রমাদ সকল দেবতা 



১৬৮ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 

প্রীমুখ তৃলনা যদি না পাইল টাদে। 
সেই অভিমানে টা পায়ে প'ড়ে কাদে ॥ 

একথা শুনিয়। সঘী বলিছে জনেক। 

সবে মান্র এক ার্দ এ দেখি অনেক ॥ 

ভূবন বিথ [তটাদ স্ুধার আধার। 

পরিপূর্ণ হইলে দেবে করয়ে আহার ॥ : 

এই হেতু ও টাদের দেবপ্রিয় নাম। ূ 

বিচার করিল মনে বিষ্ুতগুণধাম ॥ ূ 

বাসনা হইল সুধা সঞ্চয় কারণে । 

চ।দ পাত্র বদলীয়! রাখিল বদনে ॥ 

পুরাতন পাত্র টাদ ভূমে আছাড়িল। ূ 

দশ খণ্ড হোয়ে রাঙ্গা চরণে পড়িল ॥ 

কত জনে কত কছে সার শুন কই। 

এক চাদ দশ খণ্ড চেয়ে দেখ এ ॥ 

ঠাদ পদ্ম ছুই স্থষ্টি করিল বিধাতা । 

চাদ আর কমলে হইল শাত্রবতা ॥ 

হাসিয়া! বিজয়া বলে একি শুনি কথা। 

ফেন চাদ কমলে হইল শান্রবতা ॥ 

* লীবতা--শক্রত1। 



প্র 

শ্রাসাদ এসঙ্গ। ১৬৯ 

চাদ বলে ইছা সয়কি আমার শোতা যার 
মুখে রে বায়। 

ছি রে কমল তাই হইতে চায় ॥ 
এত বলি মহা অহঙ্ক।রে টাদ উঠিল আকাশে । 
অতিমানে কমল সলিল মাঝে ভাসে ॥ 

উচ্চ প্র পেয়ে টাদ ক্ষম। নাহি করে। 

বিস্ত/রিয়া নিজ কর পদ্মা শেভ! হরে ॥ 

বিধাতা জানিল টাদ তেজ করে বছ। 
করিল গ্রাবল শত্রু রাহু কুহু *॥ 

নিরথি যুগল শক্র ছাড়িয়। আকাশ । 
ভয় পেয়ে অভয় পদে করিল প্রকাশ ॥ 

ভয় পদ ভজনের দেখহ প্রতাব। 
শত্রু ভাব দুরে গেল ঠৌহে মৈত্র ভাব ॥ 
ছুই স্থ্টি করি বিধি না! পাইল সুখ । 
করিল তৃতীয় সৃষ্টি এই উমার মুখ ॥ 
রাহু কুহ্ গরািল বদন প্রকাশি। 
উভয়তঃ সিত পক্ষ নিত্য পূর্ণমাসী ॥ 
বাহিবের অন্ধকার গগন টাদে হরে। 
মনের আঁধার শ্রীদনে আলো করে ॥ ২৪২ ॥ 

(২২০১ 

* কুহ-শঅমাবসা।। 



স্পেস শিপ 

১৭৪ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 

প্রনাদী স্থর। 

বাস্নাতে দেও আগুণ জেলে 

ক্ষার হবে তার পরিপাটী। 

কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই, | 

মনের মধ্লা ফেল কাটি 
কালীদহের কুলে চল, সে জলে ধোপ ধর্ষে ভাল, 

পাপ কাষ্ঠের আগুণ জাল, 
চাপায়ে টৈতন্যের ভাটি ॥ ২৪৩ ॥ 

গৌরী উদ্যানে ভ্রমণ ও মহাঁদেঘের 

বিচ্ছেদ জন্য খেদ উক্তি । 

জয়! বিজয়া সঙ্দ নগেন্দ্র জাতা। 

পুষ্প কাননে ব্রীড়তি বিশ্বমাত। ॥ 

মণ্ড কোকিল কুজিত পঞ্ধস্থরে | 
গুণ গুণ গুঞ্সিত মন্দ মদ্দ ভ্রমরে॥ 
তরু পল্লব শোভিত ফুল্ল ফুলে। 

মাতা বৈঠল চাকু কদন্ব মূলে ॥ 
মুখ মগ্ডলমে শ্রমবারি ঝরে। 
পরিপূর্ণ নুধাংগু গীধুষ ক্ষরে ॥ 
চাকু সৌরভ সঙ্গ স্থধীর সমীর । 
প্রভু বিচ্ছেদ খেদ সুবাক্য গভীর ॥ 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ১৭১ 

১০০৪- 

পুলকে তনু পুরিত প্রেম ভরে। 
শিব শঙ্করী শঙ্কর গান করে ॥ 
“করুণাময় হে শিব শঙ্কর হে। 
শিব শু শ্যয়ভূ দিগম্ঘর হে ॥ 
ভব ঈশ মহেশ শশান্ক ধর। 
ত্রিপুরাস্থর গর্ধ বিন।শ কর ॥ 

জয় বেদবিদান্বর * ভূত পতে। 
জয় বিশ্ব বিনাশক বিশ্ব গতে॥ 
ব্রিগুণাআ্বক নিগুণ কল্পতরু ৷ 
পরমাত্ম। পরাৎ্পর বিশ্বগুরু | 

কমনীয় কলেবর পঞ্চমুখে । 
মম চারু নামাবলি গান সুখে ॥ 

সুর শৈবলিনী জলে পৃত জট! । 
জট! লম্ঘিত চাঁরু সুধাংশু ছট! ॥ 
জট! ব্রহ্মকটাহ তব ভেদ করে। 
করে শৃঙ্গ বিষাণ শশীশিখরে ॥ 
গ্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ প্রভূ হে। 
লোকনাথ হে নাথ প্রত হে? ॥ 
ভব ভবানী ভাবিত ভীম ভাবে । 
ভব ভঞ্জন ভাব প্রসাদ ভাবে ॥ ২৪৪ ॥ 

* বেদবিংদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 

| ধ] 



শপ 

৮৯ ৬৯৮৯০৯০৯৮৯১ ৮০৬৯ ০৯ পি পাতি লাপস্সিস্সিটাসপলিসপসমাসপি সিসি পিসি পেপসি পি পি লা তে৯ সালা ০৯ পচ ০৯ 

জঙ্গল! মূল--একতালা। 
মন কি কর ভবে আসিয়ে। 
ওরে দিবে অবশেষে, অজপার শেষ, 

ূ ক্রমেতে নিঃশ্বাস যায় ফুরায়ে॥ 

1 হং বর্ণ পুরকে হয়, সংবর্ণ রেচকে বয়। 
অহনিশি করে জপহংস হংস* বলিয়ে॥ | 
অজপা৷ হইলে সাঙ্গ, কোথ! তব রবে রঙ্গ । 
সকলি হইবে ভঙ্গ, ভবানীরে ন। ভাবিয়ে ॥ 
চলনে দ্বিগুণ ক্ষয়, ততোধিকনিদ্রায় হয় | 
বিনয়ে রাম গ্রসাঁদ কয়, ততোধিক সঙ্গম সময়ে 

২৪৫। 
(সর সপ 

বাল্যরূপ দর্শনে গিরিরাঁজ ও গিরিরাণ 

বিমোহিত হুইতেছেন। 
1 তখন রদ্ব সিংহাসনে গৌরী, নিকটে মেনকা! গিরি, 
| অনিমিষে শ্রীঅঙ্গ নেহারে। 
ূ রাণী বলে পুণ্য তরুফল সেই, মন্দিরে প্রকাশ এই, 

ৃ ঠোহে ভাসে আনন্দ সাগরে ॥ 

| 

এশশাশী পি কাপ শপপপাপসপপী শিপ ক তাত শি শী ীশিপেশীস্পীশীা 

* হং সঃ- শ্বাস প্রশ্বীস। গুঢ় অর্থ সোইহং 
(আমি সেই ) 

1. পপ পারাপার 



৮ শিপ তত পি পা পিস ০ সপ 

প্রসাদ গুসঙগ । ১৭৩ 
শখ পাত পা পরি ঠেস ছি পাস্তা পি রাস পরি সতত এসটি পি পাছি তাপসী পে পা পিসি পেউপাাস্টিবাসি এ লাস তি লী পাস 

প্রভাতে শ্রীঅঙ্গ নেহারই রাণী। 
দলিত কদথ্ধ পুলকে তনু, সুললিত লোচন সঙ্জল, 

ৰ হরল মুখে বাণী॥ 
্ ঘেরল অবল, সবহু' রমণী মুখ মণ্ডল, 
| ভয় জয় কিয়ে প্রতিবিধ্ অনুমানি। 
! কাঞ্চন তরুবরে চক্র কিমাল, বিলম্বিত ঝলমলা, 
ূ কো বিধি দেয়ল আনি ॥ 

হিমকর বদন, রদন মুকুতাবলি, 
করতল কিশলয়, কোমল পণি। 
রাজিত তহি কনক মণি ভূষণ, 
দিন কী ধাম চরণতল থানি ॥ 
ভব কমলজ শুক নারদ মুনিবর যে! মাই, 
ধ্যান অগোচর জানি। 

ূ 

| 

অগজন মন বিকচ কর তহি' ভাগ ॥২৪৬| 
দাস প্রসাদে বলে, সেই ব্রন্মময়ী, 

রামপ্রসাদী স্থর-_-একতাল। । 

মন তোর এত ভাবনা কেনে। 

এক বার কালী বলে বসরে ধ্যানে ॥ 

জাক জমকে করলে পুজ1, অহন্কার হয় মনে 
লি 
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,মনে। তুমি লুক'য়ে তারে করবে পুজা, জান্বে ন| 
রে জগজ্জনে ॥ 

ধাতু পাষাণ মাটির মূর্তি, কায কিরে তোর দে 
গঠনে। তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি 
পল্মাসনে ॥ 

আলো চাল আর পাকা কলা, কায কিরে তোর 
অয়ৌজনে ৷ তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তারে, তৃরি 
কর আপন মনে ॥ 

ঝাড় লন বাতির আলো, কাঁষকি রে তোর 
সে রোসনায়ে। তুমি মনোময় মাণিক্য জেলে, 
দেওন! জলুক নিশি দিনে ॥ «৭ 

মেষ ছাগল মহিষাঁদি, কাঁধ কি রে তোর বলি- 
দানে । তুমি জয় কালী জয় কালী বোলে, বলি দেও 
ষড় রিপুগণে ॥ 

প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল, কায কিরে তোর্ সে 
বাঁজনে । তুমি জয় কালী বলি দেও করতালি, মন 
রাখ সেই শ্রীচরণে ॥ ২৪৭ ॥ 

ধুয়া। 
তাঁল ভৈরব বেতাল রে। 
নাচিছে কাল, বাঁজিছে গাল, / 

মি 
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বেতাল ধরিছে তাল। 

কেহ নাচিছে গাইছে তুলিছে হাত। 
বলিছে জয় জয় কাশীনাথ ॥ 

প্রেয়সীর €প্রমরসে, গদ গদ তনু বশে, 
মিছে কটির বাঘাপ্বর। 

শিরে স্বর তরঙ্গিণী, কুল কুল উঠে ধ্বনি, 
সঘনে গরজে বিষধর ॥ 

ভণে রামপ্রসাদ ভাল সুখদ বসন্ত কাল ॥২৪৮॥ |. 

সপ 

মেনকা গৌরীকে গৃহে আসিতে 
কহিতেছেন। 

দয়ামরি আইস আইস ঘবে। 
তোমার ও চাদ বয়ান, নিরথিয়ে প্রীর্ণ, 

কেমন কেমন: কেমন করে.॥ 
দুটি আঁখির পুলি গো আমার বাছা, 

আমার হৃদয়ের সে প্রাণ, প্রেমানন্দ সিন্ধু, তার পূর্ণইন্দ 
মন গজেন্্র আমার, এ মন তোমাতে রোয়েছে বাঁধা, 

ত্রিভূবন সারা পরা গো ধন্যা ॥ 
কি পুণ্য করেছি, উদরে ধরেছি, 

ব্রিগুণ ধারিণী কন্যা! ॥ 
1 
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যদ্দি কন্যা ভাবে দয়। গে।, তবে বাছ| এই কথা রাখ মার ॥ 
। গিরি রাজার কুমারী, ভৈরবীর বেশ ছাড়, 
ূ ব্রঙ্মচারিণীর আচার ॥ 
| কবি রামপ্রসাদ দাসেগে! ভাষে জননী, 

ৃ 

কপ পাশে পিসি পল ৭ পপ ২০৯০৯৮০ 

মা! কত কাচগেো কাচছ। 

মহেশ পিতা তুমি মাতা, পিতার প্রসব স্থলিমাতা, 

যহেশ বরে আছ ॥ ২৪৯ ॥ 

রামপ্রসাদী স্থর--একতাঁল। | 

যা আমায় ঘুরাবি কত। 
যেন নাক ফোড়া! বলদের মত ॥ 

আশি লক্ষ যোনি মি, পণ্ড পক্ষী আদি যত। 

। তবু গর্ভধারণ নয় নিবারণ বাতনাতে হলেম হত ॥ 

কুপুত্র অনেক হয়; কুমাত! কথন নয়। 

রাষপ্রসাদ ফুপুত্র তোমার তাড়ায়ে দেও জননের 

মত ॥২৫৭॥. 

নি এ 

ৃ | 
ূ ৰ | 

ৰ 
| 

ডর 

নির়খি নিরথি বদন ইন্দু। 
পুলকে উথলে প্রেম সিন্ধু ॥ 

** কাচ-- থেল!1। 
এপাশ পাক্কা কাশ 
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ূ ছল ছল ছল নয়ন। 
লোলচগ্জ্ বদমে চুম্বন ॥ 

ৰ মধুর মধুর বিনয় বাণী। 
ূ চাদ গদ গদ কহত রাণী॥ 
ূ কোটি জনম পুণ্য জন্ত। 

কোলে কমল লোচন। ॥২৫১॥ 

নিরথ পতিত জনে ক্ষতি কি তোমার ॥ 

তৃণে, শৈলে, কূপে, গঙ্গাজলে চন্দ্রকর। 
সমান নিপাত বিশ্ব ব্যক্ত শশধর ॥ 

্ 
| 

পশুপতি কান্ত! কান্তি নেত্রে একবার 

ৃ 

ছুর্গানাম দুর্লভ মরার প্রাকৃকালে। 
জপিলে জঞ্জাল যায়, নাহি লয় কালে ॥ 

কি জানি করুণামধ়ী কারে হেলে বাম। 
সম্পদ রক্ষার হেতু জপে ছূর্গা নাম॥ 
ছর্গানাম মোক্ষ ধাম চিত্তে রাখে যেই। 
সে তরে সংসার ঘোরে সব্ধ পৃজ্য সেই ॥ 
অন্ধা যদি চারি মুখে কোটি বর্ষ কয়। 
তথাচ মহিম। গুণ সীম! নাহি হয় ॥ 
মহাব্যাধি ঘোরে হূর্গে ছুর্গা যদি বলে । 
কষ্ট নষ্ট চিরায়ু অচিস্তয ফল ফলে। 
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ছঃহ্বপ্নে গ্রহণে দুর্গা স্মরণে পলায়। 
পুনরাগমন ভয় পরবর্ণে গায় ॥ 
জীদুর্গ। দুর্লভ নাম নিস্তারের তরি। 
কেবল করুণাময়ী শ্রীনাথ কাণ্ডারি ॥ 
তথাচ পামর জীব মোহকৃপে মজে। 
স্থথ আসে বিষপানে তাপানলে ভজে ॥ 
বদন কমল বাক্য স্থধারস ভর। 

স্থবোঁধ কুবোধ বেদে গমা নহে নর ॥ 

তব গুণ বর্ণনে অক্ষরে ক্ষরে মধু। 

স্ুধারস মাধুরী কি ম্র হয় বধূ॥ 
শ্ররাজকিশোরে তুষ্টা রাঁজরাজেশ্বরী । 
কালিক! বিজয়ী হর চিত মোহ করি ॥ 

আসনে আনন্দময়ী অধিষ্ঠান সুখে । 

তব কপ! লেশে বাণী নিবসন্তি মুখে ॥ 

চঞ্চল! অচল! গৃহে তব পূর্ণ দয়া । 
অকাল মরণ হরা অচল তনয়! ॥ 

গ্রসাদে প্রসন্ন ভব তব বিমোহিনী। 

চিত্তাকশে প্রকাশ নবীন কাদশ্থিনী ॥ ২৫২। 

টি 
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পুষ্প চয়ন ও শিব পুজা । 

পুজে বাঞ্ছ। বৃষকেতু, পুষ্প চয়ন হেতু, 
উপনীত কুঙ্গমকাননে গো। 

নিখিল ত্রহ্মাগ্ড মাতা ॥ 

নান! ফুল তুলি, চিত্তে কুতৃহলী, 
গমন কুঞ্জর গমনে। 

করুপাময়ী, সঙ্গে সহচরী,  গ্রেমানন্দে গৌরী, 
স্নান মন্দাকিনীর জলে ॥ 

“ছরিষ! তোমার যে কপালে চাদের আলো 
সে কপালে কি বিভূতি সাজে ভাল । 
অঙ্গে কৌশেয় বসন সাজে, 

দেখে আমার বুকে যেন শেল বাজে)” 

কন্তুরে পুজেন শঙ্কর করবী বিবদলে ॥ ২৫৩ | 

বাল্যলীলা । 

। প্রভাত সময় জানি, হিমগিরি রাজরাণী, 
ূ উমার মন্দিরে উপনীত। 

মঙ্গল আরতি করি, চেতন! জন্মায় রাণী, 

প্রেমভত্রে অঙ্গ পুলকিত ॥ 
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বারে বারে ডাকে রাণী, জননী জাগৃহি ॥ 
আগত ভান্ত, রজনী চলি যায়। ৰ 

ূ পুলকিত কোক * বধূ শেক নিভায় | 
| উঠ উঠ প্রাণ গৌরী, এই নিকটে &াড়ায়ে গিরি, 
| ূ উঠগো]। 
৷ উদয়তি দিনকৃতী, নলিনী বিকসতি, । 
ৰ এবমুচিতমধুন! তৰ নহি॥ ূ 

সত মাগধ বন্দী, কতাঞ্জলি কথয়তি, | 

গাত্র উত্থানং কুরু করুণাময়ী। 

ৃ 
ূ 
ূ নিড্রাং জহীহি ॥ 

| সকরুণদৃষ্টিং ময়ি দেহি ॥ ২৫৪ ॥ | 

পুষ্পকামনে শিব পার্ধবতীর মিলন ও 

কথোপকথন । 

৷ প্রেয়সীর থেদ গানে, সদাশিবে উচাটন কৰে প্রা্দে 
ূ লোলচিত্ত উঠে চমকিয়!। ৃ 
ূ ধা।ন করে প্রাণেশ্বরী, গমন শিথরি পুবি, । 
| নন্দী আন বুষতে সাজা ইয়া ॥ 

ৃ * কোক-_ চত্রুবাক। 
পপ পপ পিপাসা ২৭৩ ০ ত 
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কদন্ব কম অণু, পুলকে পানি তন্থু, 
ঈশ/ণ বিষাণ পুরে নাচে। 

উভয়তঃ মত্ত গুড়, বৃধারঢ চক্জরচুড়, 
তৈরব বেতাল চলে পাছে ॥ ২৫৫ ॥ 

বাল্য ও গোঁঠাঁদ্ি লীলাবর্ণন | 
শ্রীগুরু বন্দন]। 

বন্দে শ্রীগুরুদেবকি চরণং। ৃ 

অন্ধ পট খোলে ধবন্ধ সব হরণং ॥ ূ 

ূ জ্ঞানাঞজন দেহি অন্ধনি নয়নং। 
বললভ নাম শুনায়ত করণং * ॥ 

ও । কেবল করুণ|ময় গুরু তবসিন্ধু তারণং। 
তপন তনয় ভয় বারণ কারণং ॥ 

: স্থচাকরু চরণছয় হদে করি ধারণং। 

ৃ প্রসাদ কহিছে হয় মরণের মবণং ॥ ২৫৩৬ ॥ 

গৌরীর অনশন ব্রতে মেনকার স্নেহ 
প্রকাশ। 1 

ব্রত অনশন, অস্তিক সমান, ূ 

| মানসে শঙ্কর ধ্যান। এ 

। ূ ক করণং-_কর্ণ | 
পি পীপিল সস সনি 0 



সাপ পপ পপ 

১৮২ প্রসাদ প্রসঙ্গ | 

দিন কর করে, শ্রমবারি ঝরে, 
মলিন সে চাদ বয়ান॥ 

কবি রামগ্রসাদেব বাণী, কেন্দে মেনকা রাণী, 
বলে,কি করকি কর ম! এটা! । 

এ নব বয়সে, কুমারী এদেশে, 
এমন কঠোব করে কেটা ॥ 

গৌরীর আমার ননীর পুতলী তন্থ, উপরে প্রচণ্ড ভানু, 
কিরণে উনয় নবনীত। 

মরি মরি স্থকুমাবী, নবীন কিশোরী গৌরী, 
বাছ! কেন করোগো মা এমন অনীত | 

হগ যদি মনে লয়; পিতা তব হিম| লয়, 
হিমালয় আলয় সবার । 

কিম্বা বা হৃদে ঈশ. তার লাগি এত ক্লেশ, 
রতনে যতন করে কার ॥ 

কঠেতে রুদ্রাক্ষ মালা, কার লাগি মা হয়েছ ভৈববী 

বালা, 

তুমিযারে চিস্ত রাত্র দিবা, সেই নিণণের গুণ কিবা, 
তার 15স্তায় পাপ পুণা, সে কেবল মহাশুনা, 
যারে পৃজ বিহ্ৃদলে, শুনেছি গে। ম! সে তোমাব পদ 

তিলে, 
একাসনে অনাহার, আরাধন! কর কার, 

একঠোর তপে কিবা ফল। 



শগরসাদ প্রসঙ্গ! ১৮৩ 
পাস সিসি, পোসিপাসটিপাস্পসিলা। 

মরমে পরম ব্যথা, ম! রাখ মায়ের কথা, 
ছার এ কঠোর, গৃহে চল ॥ ২৫৭ ॥ 

ধুয়া। 

মাডাকিছে রে আয় স্থরতি 

নব নব, তৃণ তটীনী জল শীতল দূরে ধায়ত 
কাছেমাররে সুরভি ॥ 

পয়ার। 

উমার মধুর বেণু শুনিয়া শ্রবণে। 
সার সারি নিকটে দাঁড়াল ধেস্থগণে ॥ 

' দ্ধ মুখে বিধুমুখী নিরখিয়। থাকে । 
ছনয়নে শ্রেমধার! ভাবা রবেভাকে ॥ 

লোমাঞ্চ সকল তন্ হুপ্ধশবে বাটে। 

স্ুবভির নব বস উমার অঙ্গ চাটে॥ 
স্বরভির নব বৎস শোভা উরুপরে | 
মন্াকিনী ধার! যেন শ্ুমের শিখরে | 
ঘন ঘন পুণ্প বৃষ্টি জগদন্ব! শিরে। 
সঙ্গের সঙ্গিনী নাচে ভাসে প্রেম নীরে ॥ 
কৌতুকে আকাশ পথে হরি হর ধাত!। 
গোচারণে গমন করিলা বিশ্বমাত! ॥ 



১৮৪ প্রসাদ গ্রসঙ্গ। 
কাস্টিপস্সি পালা পা পাতাটি লাস্সিতীক পি সি পাটি তি তীর পাত সিপিএ পাস পাস সিটি পোগাস্িস্মি প্লিস, তলা এসসি ৩ ৬5 ৯ 

ভূবন মোহন মার গোচারণ লীলা । 
মহামুনি বেদব্যাস পুরাণে বর্ণিল! ॥ | 
একবার ভূলায়েছে ব্রজাঙ্গন।, বাজাইয়া বেণু। 
এবে নিজে ব্রজাঙ্গন! বনে রাখ ধেনু ॥ 
আগে ত্রজপুরে যশোদারে করেছিলে ধন্যা। ; 
এবার হোয়েছ কোন গোপালের কন ॥ | 
( আগে! তোমার গুণ কে জানে ।) 

মংস্য কৃর্ম বরাহাদি দশ অবতার । 
নান! রূপে নানা লীলা সকলি তোমার | 
গ্রককৃতি পুরুষ তুমি, তুমি হুক্ স্থুলা। 

কে জানে তোমার মূল তুমি বিশ্বমূল | 
তার! তুমি জোন্ঠা মূলা ও চরমে সতী । 
তব তত্ব মূলে নাই শ্রুতি পথে শ্রুতি ॥ 
বাচাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব। 
শক্তি যুক্ত শিব সদা শক্তি লোপে শব॥ 
অনন্ত রূপিনী চারি বেদে নাহি সীমা। 
স্বামী মৃত্াঞ্জয় তব অতম * মহিমা ॥ 
ইন্জিয়াণা মধিষ্ঠাত্রী চিন্ময় বূপিণী। 
অধর কমলে থাক কুলকুগুলিনী ॥ 
অনস্ত ব্রঙ্গা্ড বটে নাশ করে কাল। 

৮ 

শাশািাটিিশিশশী তাঁতী তি শি 2 টাটা শাসক 

| * অতম--তমোগুণের অতীত। 
টিরািনিরিউিরারীরিররিরিজরিউউর রি এনে নি টি 



গ্রসাদ গুসঙ্গ। ১৮৪ 
আপা ৯ লাছি ত্টি লীষ্পটাস্ট পাস িপি তি পৌষ এমসি শীট তো পাস পাস বাসপাস্ক্ছি এসি লা সি পিএ শাস্মি পা এটি পা লী পাঁচ পরি লী পাটি তে স্৯ পা লি পাটি এ 

সেই কালে গ্রাস করে বদন করাল ॥ 
এই হেতু কালী নাম ধর নারায়ণী। 
তথাচ তোমারে বলে কালের কামিনী ॥ 
ব্হ্মরন্ধে, গুরু ধ্যান করে সব জীব । 
কালী মূর্তি ধ্যানে মহাযোগী সদ্দাশিব | 
পঞ্চাশত বর্ণ বটে বেদাগম সার। 
কিন্ত বোগির কঠিন ভাব! কূপ নিরাকার & 
আকার তোমাব নাই অক্ষর আকার। ূ 
গুণ ভেদে গুণময়ী হয়েছ সাকার & 
বেদ বাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য। 
সে কথ! ন! ভাল গুনি বৃদ্ধির তারল্য। 
প্রসাদ বলে কালরূপে সদা মন ধায়। 

যেমন রুচি তেমনি কর নির্ব।ন কে চায় ।২৫৮। 

যদি বল অনুঢ়া কালের এ কি কথা। 

শিব শিব! ভিন্ন ভাব কে শুনেছ কোথ। ॥ 
উভয়তঃ নুসম্তাস সন্কেত সম্বাদ। 

উভয়তঃ চিত্ত মধ্যে জন্মে মহাহলাদ । 
আজ্ঞকর কাল, কত কাল হেথা রব, 

“কালক্রমে কল্যাণি কৈলাসপুরে লব ॥ 
রমণীর শিরোমণি পরম রতন । 
রতন ছুঁষগে কার নাহি ব| যতন 

“" ানচারোররিহাামারাতররররজরএহরারহারাহকহাার, * 



১৮৩ প্রসাদ প্রসঙ্গ | 

নিজ হংসে হংসী সদ! মানস গামিনী। 
চৈতন্ত রূপিনী নিত্য শ্বামির সাঁমিনী ॥ 
নখ জ্যোতি পরংব্রহ্গ শুনেছ কি সেটা । 

নিথিল ব্রন্গাণ্ড কর্তৃ কর্ত। তব কেটা॥ 
আমার এই ভগ্ন অঙ্গ ভূজঙ্গ ভূষণ । 
তোমার বিহীনে নাহি অনা প্রয়োজন ॥ 
পুরুষ বিহীনে হয় বিধব! প্রকৃতি । 
প্রকৃতি বিহীনে আমার বিধবা! আকুতি ॥ 
অনুচারধ্যানাদি রূপা গুণাতীত গুণ। 
নিগুণে সগ্ডণ কর প্রসব ত্রিগুণ ॥ 
নিজে আত্ম তত্ব, বিদ্যা তত্ব, শিব তত । 

তব দত্ত তত্ব জ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব ॥ 

তুমি মন, বুদ্ধি, আত্মা, পঞ্চতৃত কায়া। 

ঘটে ঘটে আছে যেমন জলে স্থর্যয ছায়া ॥ 

বেদে বলে তত্তি যোগী তত্ব কোরে ফিরে। 

সেই বস্ত এই তুমি মন্দাকিনী তীরে । 

দাক্ষায়ণী দেহ ত্যাগে দক্ষে অপমান । 

শিখরিখে দয়! করি তব অধিষ্ঠান ॥” 

মর্ম কোয়ে স্স্থানে প্রস্থান শূলপাণি। 

জননী চলিল যথা গিরিরাঁজ রাণী ॥ 



পাস পপ পাস পা পপ ৭ ০ পাশা 

প্রসাদ প্রসঙ্গ । ১৮৭ 
সস লস স্মিত তি পরি পতি সিপাটিিসটিতাস্টি ৫ দিপা িরসিঠটি এস্টিসিত উপাসিাসি পাটি ৩৩ টি স্পা এসি পা সিটি ৫ এসপি পপাসিাস্পি রিশা ূ 

|... বাল্যলীল! এই মার জনক ভবনে। ৃ 
র গোষ্টপীলা অতঃপর একাত্্ কাননে* 1২৫৯। 
ৰ 
| 

| 

৭ * এছ 

তগবতীর নৃত্য | | 
 বাশী বলে আমি সাধে সাজাইপাম, ূ 
। বেশ বানাইলাম, উমা একবার নাচো গো। | 
। একবার নেচেছে। ভবে, তেমনি কোরে আবার | 

এ নাচিতে হবে, নূপুর দিয়াছি পায়, স্ুমধুব ধ্বনি তায় 
গো॥ 

শুনেছি নিগুঢ় বাণী, চারি বেদ নূপুবের ধ্বনি, 
ওগে। আমার উমা নাচে ভাল। 

মা নেচে সফল কর, মায়ের ই5 পরকাল ॥ 

বাজে ডম্ক জগঝম্প মুদঙ্গ রসাল। 

বিজয়র করে করতাল শোভে ভাল ॥ 

দির 

চৌদিকে বেড়িল নব নব বধূ জাল। 
পুর্ণৃচন্ত্র বেড়া যেন স্বর্ণ পদ্মা মাল ॥ 

গ্রাস।দ “লে ভাগ্যব্তীর প্রসন্ন কপাল। 
কনা সেই যাব পদ হৃদে ধরে কাল॥ 
কুম'রী দশম বর্ষ। ্বর্ণকান্তি ছটা । ছটা । 

শী শশী 

* উৎকলদেশীয় জগদ্দিখ্য,ত শৈপক্ষেত্র ভুবনে- 
'| শ্বরের পৌরণিক নম একাত্তর কানন। 

॥ শপ 



সমর ০ পপ পপ পপ পাস সস পপ 

১৮৮ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 

শশহীন শশাঙ্ক স্ুপূর্ণ মুখ ঘট! ॥ 
ভূষণে ভূষিত রূপ এটা মাত্র ছল। 
ভূজঙ্গ ভূষণ রূপে করে টলমল ॥ 
রূপ চোয়ায়ে লাবণ্য গলে। 

বান্ধা কি ভূষণ ছলে ॥ 
প্রভাতে নৃতন গান শুন স্মের বুতা। 

উষাকালে উক্তি উল্লসিত শৈলম্থতা ॥ 

শ্রীরাজকিশোরে মাতা তুষ্ট স্থৃত জ্ঞানে । 
প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুরাণ প্রমাণে ॥ 
অরসিক অভক্ত অধম লোকে হাসে। 
করুখাময়ীর দাস ৫প্রযানন্দে ভাসে ॥ 
শ্রীরাজকিশেরাদেশে শ্রিকবিরঞ্জন। 
রচে গান মহা অন্ধের ওষধ অঞ্জন ॥ ২৬০ ॥ 

রাণী বলে ওগো জয়। ভাল কথা মনে গো হইল। 

জর! বলে পুণ্যবতী কি কথা তোমার মনে গো হইল ॥ 
রাণী বলে আমি কব করে ভেবে ছিলাম। 

আর বার আমি ভূলে গেলাম ॥ 
এখন উমার অঙ্গ চেয়ে মনে গো হইল ॥ 
রাণী বলে নিজ অঙ্গ প্রতিবিষ্ব হেরি উমার গায়। 

পুনঃ হেরি উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে শোভা! পায় ॥ 
টিটি রি টভিটিটিিনিিউিরটিল উরি 

পপি 

সপাসিপাসিএসিপাসিএসিপীসস্টিপাসটিরাসিপ্ি পাপা পারাপার পরি পিপিপি সমাস পাসিপািপসটিপাসি৫৯ ০৯৫৯ পাপা ভাসি পরি পাছি এ ছি পাপ তি ৫৬৫৯ 2৮ 

সা সীপাাাশীাশ্াীশীশীী শী েসীসসপসপ পপ শা শাশা 

শাাাশীশীপাশীীশীশাটিীসীশী শশী শিপপশাশীশীটি কিং 



াীশিশিশীশিপা শিট শিশ্ন শীশীটি। 

প্রসাদ প্রসঙ্গ । ১৮৯ 
সত ২৫ ১৫ সপ সপা্পিিপাসপ পািপরি উসপর্সি সিপস্পিস্প সপিসপস স্সি্ অসি পসপি্স সিসপিস্পিসপ্িকা ি ৯িত সস মপাসিত ৯ সিপিএ এ ৯ 

এ কথা বুঝাব আমি কারে। 

তোমরা এমন কোথাও শুনেছ গো ॥ 

আপন অঙ্গে যখন পড়ে গো আথি। 

উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে গো দেখি ॥ 
কি গুণে এগুণ জন্মিল অঙ্গে । 
ওগো পাষাণ প্রকৃতি আমাব নাহি কোন গুণ গে! ॥ 

কাঞ্চন দর্পণ উমার অঙ্গ বটে। 
গ্রতিবিষ্ব দেখা যায় দাড়ালে নিকটে ॥ 
সকলের প্রতিবিষ্ব দর্পণেতে লয় । 
দর্পণের যে গুণ গে। তা জলে কেমনে রয়॥ 
স্কটিকে গ্রহণ করে জবা পুষ্প আভা । 
স্কটিকের শুভ্রত1 কেমনে লবে জবা ॥ 
হাসিয়া বিজয়! বলে তাগ্যবতী শুন। 
ও তোমার অঙ্গের গুণ নয় শ্রীঅঙ্গের গুণ ॥ 
তব অঙ্গের আভা যখন শ্রীঅঙ্গে পশিল। 
শ্রীঅঙ্গের যেই গুণ গে! সেই গুণে মিশাল ॥ 
তুমি উমা ছাড়া হোয়ে একবার দেখ দেখি অঙ্ক। 
ওগো! রাণী অমন আর কি দেখ! যায় তার প্রসঙ্গ 

॥ ২৬১ ॥ 

রাণী বলে ওগো জয়া কুম্বপনে প্রাণ আমার কাদে । 
গত ঘোরতর নিশি, রাহ যেন ভূমে খনি, 
পপ 



পি পাক 

১৯০ প্রসাদ প্রসঙ্গ | 
পাটি পি উস আপিল সত লী এছ না পি লাই বাসিতসিসিাসিরাসিরস্ি সিসির এ সি্স্টিরাসিত তি এসি পাটি সপ 

গিলিতে ধেয়েছে মুখ চাদে ॥ 
শুনেচি পুরাণে বনু, মুখ থান! বটে রা, 

শরীরের সংজ্ঞা তার কেতু। 
এ রাহুর জট! মাথে, দারুণ ব্রিশূল হাতে, 

বুঝিতে নারিলাম ইহার হেতু ॥ ২৬২ ॥ 

স্পেশাল 
ভজন । 

গঙ্গাজল বিন্বদল আনি। 

ূ সর্বৌধধির জলে সান করাও, 

জয়া বলে সর্ধবিদ্ব নাশ তাহে জানি ॥ 

রাছ্ গ্রাস করে যে শশীরে, সেই শশী রাহুর শিরে,' 
' কোথা! গেলে গিরিবর, শিব স্ব্ত্যয়ন কর, 

শ্রীরাম প্রসাদ দাসে, একথা শুনিয়া হাসে, 
অনা শ্বন্তযয়নে কিবা! কাম। 

যদ্দি দুর্গ বুঝে থাক, আমার বচন রাখ, 
জপ করাও মায়েরে ছুর্গানাম ॥ ২৬৩ ॥ 

অথ গোষ্ঠলীলারস্ত । 
শঙ্করী কহেন গ্রভূ শঙ্করের কাছে। 
শহ্গরী সমান স্থান আর নাফি আছে ॥ 

শশী পি শসা শিপ পাপ শিপশ পা পীপ্পাপপী পচ শত শেশিশীীশিিশিশশিশপীশছি শশী শিপ পাশ 



প্রসাদ রি | ১৯১ 
পি পা সি ৯ ৯ পাস পি পি ছি পিপি পি প৯ পিপাসা ৯ সি পি ১৮১৯৯ 

শঙ্করীর কথায় হাসেন পঞ্চানন । ূ 

শঙ্করী সমান স্থান একামত্র কানন ॥ ২৬৪ ॥ 
পম 

তজন। 

শিব ন্বস্তায়নে কিবা কাম। 

সেই শিব জপেন ছুর্গা নাম । 
শ্রদূর্গ নাম গুণ গানে। 
শিব না মরিল বিষপানে ॥ 

মার নামের ফলে চরণ বলে। 
শিবে মৃত্যুঞ্জয় বলে ॥ 
হুর্গানাম সংসার সাগরে তরি । 

কাগ্ারি তায় ত্রিপুরারি ॥ 
যে ছুর্গ নামে বিদ্ব হরে। 

সেই দুর্গা, কন্যা রূপে তোমার ঘরে ॥ 

আমি সার কথা তোমারে কই। 
ওতো! তোমার কন] নয় এ বহ্ষময়ী ॥ ২৬৫ ॥ 

ভজন । 

হয় নয় অন্তরে গো রোয়ে। 

আপন অগ দেখ গো চেয়ে ॥ 
সি পীপিপীপপি পাস শশী তি শশা শিশির টি শীশীপশীকীিি ৩ তি 



শাশীপপপি 

১৯২ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
০৯৮৯০ ৯৮ ৯৫িপস্সিসিএিসপিস্পিস্পিপিস্পিসিরিসিপিসিপসসির সিসি পাসপাসপাস্পিস্পিস্িপিসিশ ঈ্ল ৯৩ সত সত উপাটিপাস্সি সিপস্পিসা্িসিসিপিসপিসিত স্িসিসি পাত ৯৪ পা, ৬ 

প্রাণধন উম। আমার পণ সধাকর। 
আম! সবাকার তন্থু নির্মল সরোবর ॥ 
একচন্দ্র আভা শত মরোবরে লখি। 

তোম। করে নয় সকল অঙ্গময় বিরাজে যে যখন নিরখি॥ 
একমুখে কত কব উমার রূপ গুণ । 
উমার রূপে নানারূপ গ্রসবে সংহারে পুন; ॥ 

দাস প্রসাদে বলে এই সার কথা বটে। 

পুম্পে যেমন গন্ধ তেমনি ম|! বিরাঁজে সর্বব ঘটে 
॥ ২৬৬ | 

হিমগিরি সুন্দরী, ন্নান করাইয়া গৌরী, 
পুনঃ বসাইল সিংহাসনে । 

তথন গদ গদ ভাব, ঝর ঝর আখি ঝরে, 

সাজাইল যেমন উঠে মনে ॥ 
সুচারু বকুল মালে, কবরী বাঁদ্ধিল ভালে, 

হরি চন্দনের বিন্দু দিল। 
উপবে সিন্দুর বিন্দু, রবি করে যেন ইন্দু 

হেরি হেরি নিমিষ ত্যজিল ॥ 

দোখরি মুকুত| হার, কোন সহচরী আব, 

গেঁথে দিল উমার কপালে। 
অনুমানে বুঝি হেন, চাদ বেড়া তারা যেন, 

উদয় করেছে মেঘের কোলে ॥ 
64১০8 



প্রসাদ প্রসঙ্গ | ১১৩ 
পপি িপাসিপিত পা সিসি পাি৫৯ পিএসসি ০৯৯ এখিলাসি পসপসি প্পস্মির সপাসি পানী সালা পাি প ২৫ সপাসমিপািাস পাটি পাম্পি পাসাসিপাস্পিস্পিসিপাস্পিস্পিত উপল 

তারার কপালে তারা, তারাপতি যেন তারা ঘের।, 
তারায় তার! সাজে ভালো । 

বদন সুধাংশু হেন, তাহে তার! মুক্তা ঘন, 
কেশ রূপ ঘন করে আলে ॥ 

হাসিয়া বিজয়! বলে, মেঘ নয় কেশ ছলে, 
রাহুর গমন হেন বাসি। 

মুখ বিস্তারিয়! তায়, দত্ত শ্রেণী দেখা যায়, 
মুক্তা নয় গ্রাস করে শশী ॥ 

জয়া বলে বটে এই পুণ্য কাল, ইথে দান কর! ভাল, 
চিত্ত বিত্ত দান উমার পায়। 

কপানাথ উপদেশ, প্রসাদ ভক্তের শেষ, 
প্রাণ দান দিয়! লইতে চায় ॥ ২৬৭ ॥ 

শা পপ পিসি 

ইমন্ কল্যাণ__-একতালা । 
কেরে কাল কামিনী । 
বস পরিহারিণী ॥ 

চরণ তরুণ অরুণ নিকর। 

নখর নিভাতী নিন্দি নিশাকর ॥ 
উরু তরু রস্তা নাভি সরোবর 

নৃকর কটিতে কিন্কিনী ॥ 



১৯৪ প্রসাদ প্রসঙ্গ | 
৯ ৯ ০৯ প৯ পাসের উস পাসিপাসপসসিপীসি পিসি সি বাসটি এসি পাপা পার্স ৯ ও পসরা পি সত ভা লা তি ২ 

পিযুষ পুর্ণিত পীন পয়োধর। 
পানে পুলকিত স্রাস্থর নর ॥ 
করে শোভে অসি মুণ্ড বরাভয়। 

বাম! নর মুড মালিনী ॥ 
তড়িত জিনি হাস্ত কমলবদন। 
থঞ্জন গণ্ধিনী যুগল নয়ন ॥ 
ইযু শিশু সব সুশোভিত কর্ণে। 

বাম আধ শশী ভালিনী ॥ 
আহা কিবা কান্তি এলোকুস্তলে। 
কাদন্থিনী কাদে বরিষণ ছলে ॥ 
বাম! গঙ্গাধর হৃদি হুদ জাল। 

শোভে যেন নীল নলিনী ॥ ২৬৮ ! 
2 শি শিশু 

৯ পি ০৯৯২৯) ০৯ ১৯০০৮৯৯০০০০ 

বব বম্ বম্ ভোল!। 
মাগী যেমন মিন্সে তেমন তেস্সি ছুটা চেলা॥ 
আরোহণ বুষোপরে, সিঙ্গে ড্ুর করে, 
মুখে বলে হরে হবে রুদ্রাক্ষ মালা ॥ ৃ 
জটাতে কুল কুলুধ্বনি বিরাজিতা সুরধূনী। 
মস্তকেতে মণি ফণি অদ্ধীচন্দ্র ভাল! ॥ ২৬৯ 



প্রসাদ প্রসঙ্গ । ১৯৫ 

ৃ ললিত-_-আড়খেমটা। 
বসন পরে! মা বসন পরে! তুমি । 

রাঙ্গ! চন্দনে মাথিয়! জবা পদে দিব আমি ॥ 
খড়গ হস্তে, রুধির ধারা, এ ম1 মুণ্ডমালা গলে, 
একবার হেঁট নয়নে চেয়ে দেখ মা পতি পদতলে 

গোমা॥ 

সবে বলে পাগল২ ওম! আরে পাগল আছে, 

রামপ্রসাদ হরেছে পাগল চরণ পাবার আশে ॥ ২৭০ ॥ 

৯০:৯৭ সপ ১ সকল জন 
দূর দর দর ঝরত লোর, চর চর চর তন্থু বিভোর, ! 
কবছু' কবনু” করত কোব, থোর থোর দোলন]। 
রাণী বদন হেরি হেরি, হসিত বদন বেরি বেরি, 
চোরি চোরি থোরি থোরি মন্দ মন্দ বোলনা ॥ 

ঝুমুর খুনুর ঘুঙ্গুর নাদ, কিন্ছিণী রব উভয় বাদ, 
পদতল স্থলকমল নিন্দি, নথ হিমকর-গঞ্জন|। 

কলিত লপিত মুকুতাহার, মের বিকচ হিম করাঁকার* 
বিবুপ্প তটিনী বিষদনীর, ছলে তন্ুরঞ্জন! ॥ 
কষিত কনক বিমল কান্তি, মনহি তাপ করত শাস্তি, 

সপাশীশাীশিীপী্ি 

* বিদ্যাপতির পদাবলীতে এইরূপ বর্ণন! দৃষ্ট 
হইয়! থাকে । 
মক ্পপ ব া্পপপপপপপাপ 
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১৯৬ প্রসাদ প্রসঙ্গ । 
সপ লিস্পস সি সিপসিপাসিপাসিন্টত৯িপিস্পিস্ছিািতিসপস্মিতীস্পিতিসিত ৫ পাপা সি পিপাসা সপসিবাসির্পাস্টি সপ সি আছি সি ০ 

তন্ু-তিরপিত নয়ন স্থৃখ, কল্মষ নিকর ভঞ্জন| | 
ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস, সতত কাতর করুণাভাষ, 
বারয় রবি তনয় শঙ্কা), মদন-মথন অঙ্গনা ॥ ২৭১ ॥ 

সপ 

কুষ্ণকীর্তন। 

প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিণী, 
ঝলমল তন্থুরুচি স্থির সৌদামিনী। 
রাইবদন চেয়ে ললিত। বলে, 
রাই আমার মোহনমোহিনী ॥ 
রাই যে পথে প্রয়াণ করে, 

মদন পলায় ডরে ॥ 

কুটিল কটাক্ষশবে। 
জিনিল কুমুমশরে ॥ 
কিব! ঠাচর সুন্দর কেশ। 
সখী বকুলে বাঁনাইল বেশ ॥ 
তার গন্ধে অপিকুল, হইয়া আকুল, 
কেশে করিছে প্রবেশ ॥ 

নব ভানু ভালেতে নিবাস, 

মুখ পদ্ম কোরেছে গ্রকাশ। 
28 
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উরে কলিক! যে আছে, 
কি জানি ফুটে পাছে, 
সখী হৃদয়ে তরাস॥ 
ভাবে পুর্ণচন্দ্র কোলে তাঁর, 
অপরূপ শেভ হোল আর। 

একি শ্রীবদন ছবি, উপরেতে চাদ রবি, 
সদন মদন রাজার ॥ 
অলক! কোলে মতিহার, 

কিবা বিচিত্র ভাব বিধাতার । 

যেন রাহুর মুখমাজে, বসন রাজি রাজে, 
চাদেরে করেছে আহার ॥ 

আঁখি লোল অন্থমানি এই, 
টাদে হরিণশিশু আছে যেই। 
তন্ু স্ধায় লুকায়েছে, ব্যাধে বধে পাছে, 
দিগ নিহারই দেই ॥ 
চারু অপাঙ্গ কাম কামান, 

নাসাতিলক শর খরসান। 

সেই শ্যামস্থন্দর, মানস মৃগবর, 
ভাবে বুঝি করিছে সন্ধান ॥ ২৭২। 

পদ 

সম্পূর্ণ । 
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